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172 - Hani Rabb1n; ademogullannm sulbiinden so
yunu 91karm1~ ve kendilerini nefislerine ~ahid tutmu1?: 
Ben, sizin Rabb1n1z degil miyim? demi~ti. Onlar da demi$
lerdi ki : Evet, biz buna ~ahidiz. K1yamet gi.inu ·: Bizim; 
bunda.n haberimiz yoktu, demeyesiniz. 

173 - Veya daha once sadece atalanm1z $irk ko::?·· 
mu~tu, biz ise, onlann ardmdan gelen bir nesiliz, bizi batll 
i$1eyenlerin yapt1klan yiizunden helak eder misin? deme
yesiniz. 

174 - i~te Biz ayetleri boyle uzun uzad1ya ac;1klanz. 
· Belki donerler diye. -

«Eiesb> Beznli 

Allah Teala; ademogullanmn ziirriyyetini, Allah'm kendileril'lin 
Rabbi ve maliki olduguna, O'ndan ba§ka hiGbir' ilah bulunmad1gma §a- · 
hid olarak siilalelerinden kendilerini, ~1kard1~m haber veriyor. Nitekim 
Allah. Teala orilan bu f1trat uzere yaratmi§tlr. Ba§ka blr ayette §Oyle 
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buyurur : «Oyle ise sen yiiz'iinii J;Ianif (muvahhid) olarak dine, Allah'm 
fltratma ~evir \ ki, Allah insanlan bunun iizerine yaratml§tlr.» (Rum, 
30). 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Hiireyre (r.a.), den rivayet 
edilen bir hadiste Allah Rasulii §byle buyurur: Her dogan f1trat iizere 
dogar. ---"Ba§ka · bii' rivayette ise : Bu din iizere dogar- Ana babas1 onu 
yahudile§tirir, hlrisrtiyanla§tmr ve mec(tsile§tirir . . Niteklm hayvan da 
tam, biitiin hayvan dogurur. Siz onda hi~ bir orgamn eksikligini his
seder misiniz? Miislim'in Sahih'inde iyaz ibn Hlmar'dan rivayet edilen 
bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurur: Allah Teala buyurur ki : 
Ben, kullanm1 muvahhldler olarak yarattlm. ~eytanlar gelip onlar1 dln
lerinden saptlrarak uzakla§'tlrdl, onlara helal k1lmanlan, kendilerine 
haram k1ld1lar. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir -Allah ona rahmet eylesin- der ki: 
Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la'mn ... Sa'd ogullarmdnn.Esved ibn Seri'dcn 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasf1lii (s.a.) ile beraber dort 
gazvede bulundum. Kav:im, sava§anlan Oldiirdiikten sonra, ziirrlyyet
lerlni ahp (oldiirmeye) ba§ladilar. Bu durum. Allah Rasulii (s.a.) ne 
ula§mca, ona ~ok ag1r geldi (Ofkelendi) ve §6yle buyurdu : Bu kavim
lere ne oluyor da ziirriyyetl ahyorlar? Birisi : Ey Allah'm el~isi, onlar 
mii§riklerin ~ocuklan degiller mi? dlye sordu. Hz. Peygamber: Sizin en 
haYirhlarm1z, mii§riklerin ~ocuklancl1r. Dikkat edin, dogan her iru:an; 
f1trat iizere dogar. Dilleninceye kadar !1trat lizere devam eder. An·a
babas1 onlan yahudile§tirir veya hlristivanla§hnr. Hasan der ki : Allah 
Teala kitabmda: ((Hani, Rabbm ademogulla!mm sulbiinden royunu· ~1-
karmi§ ... » buyurmu§tur. 

Hadisi imam Ahmed aynca ismail ibn Uleyye · kanahyla ... Ha...c-an 
el-Basri'den rivayet etmi§tir. Nesei ise Siinen'inde Hii§eym kanahyla ... 
Esved ibn Seri'den rivayetle hadisi tahric etmi§, fakat H~an el-Basrl'- . 
nin sozleri ile 0 ~lrada bU. ayeti okudugunu zlkretmemi§tir. 

Ziirriyyetin Adem (as.) _in sulbiinden almd1gma, onlann sagc1lar 
ve solcula1: olarak aynld1klanna dair bin;ok hadis varid olmu§tur. Bu 

' hadislerden baz1Iarmda, Allah'I.n onlann rablan olduguna dair kendi 
aleyhlerine §ehadetlerinin almd1g1 da zikredilmektedir. 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac'm ... Enes ibn Malik'den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.) den riv~yetine gore; o, §6yle buyurmu~tur: 
Kt_yamet giinii, cehennemliklerden birine : Ne dersin, yeryiiziinde senin 
bir ~eyin olsaydt onu fidye olarak verir miydin? diye oorulur. 0; evet, 
Jeyinse. ~oyle buyurulur : Ben bundan daha kolaYlru senden istedim. 
Actern'in sulbiinde iken; bana hi~ bir §eyi ortak ko§mayacagma dair 
.\:'nden soz aldun. Sen ise, bana §irk ko§makta direttin. Hadisi Buhari 
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ve Muslim Sahih'lerinde. ~u'be'den rivayetle tahl'ic etmi§lerdir. imam 
Ahmed der ki: Bize HU.seyn ibn. Muhammed'in ... ibn Abb~'tan, onun ' 
::ia Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinc gore; o, §Oyle buyurmu§tur : 

. · Allah Teala Adem'in sulbiinden NU'man yani Arefe'de soz almi§tlr. 
Onun sulbiinden ,yaratt1g1 her ziirriyyeti <;Ikarmi§, oniinde yayrm§, sa<;
mi§, .sonra onlarla yiizyiize konu§up: Ben sizin Rabbuuz degil mlyim? · 
dz.mi§ti. Onlar §oyle-demi§tiler: <<Evef, biz buna §ahidiz. K1yamet giinii: 
Blzim bundwn haberimiz yoktu demeyesiniz)) ... ·<<Bizi, batil i§leyenlerln 
yapt1klan yiiziinden heiak eder misin? demeyesiniz.>> · 

Bu hadisi Nesei Siinen'inin Kitab'iit-Tefsir bbli.tmiinde Muhammed 
ibn Abdurrahim kanahyla, Hiiseyn ibn Muhammed el-Mervezi'den ri
vayet etmi§tir. Aym hadisi ibn Cenr ve ibn Ebu Hatim de Hiiseyn ibn 
Muhammed kam:\hyla rivayet ederler, Ancak ibn Ebu Hat.m, hadisi 
mevkuf olarak rivayet etmi~tir. Hadisi Miistedrek'inde Htiseyn ibn · 
Muhammed ve ba§kalan kanahyla... Giil:um ibn Cebr'den r~vayetle 
tahrlc . eden Hakim; .isnad1 ~ahihtir, ancak Buhari ve Muslim tahric 
etmemi§ludir. Mi.tslim, Gtilsum ibn Cebr'i huctet kabul etmi§tir, der. 

Hadisl Abdtilvaris de, Gtilsum ibn Cebr kanallyla ... ibn Abbas'
tan mevkUf olarak rivay_et eder. Yine aym hadisi ismail ibn Uleyye 
ve Veki' , Rabia ibn Gtilsiim'dan, o Cubey.r'den, o da babasmdan rivayet 
e.1mi§lerdir. Ata ibn Saib Habib ibn Ebu Sabit ve Ali ibn Bezime de 
bunu Said ibn C~beyr'den ibn Abbas'm sozii olarak rivayet ederler. 
A vfi ve Ali ibn Ebu Talha da bunu, ibn Abbas'tan rlvayet etml§lerdir. 
Bu . . daha <;ok sabittir. En dogrusunu Allah bilir. . 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Veki'nin.. . ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §byle demi§tir : Allah Teala Adem'in ztirriyyetini onun ·sirtm
dan zerreler §eklinde sudan bir dalga i~intieyken <;Ikarmi§tlr. Yine ibn 
Cerir der ki : Bize Ali ibn Sehl'in ... Ciiveybir'den rivayetine gore; o, 
~oyle demi§tir : Dahhak ibn Mtizahim'in altl giinlUk bir ~ugu olmii§
tii : Ey Cabir; oglumu lahdine koydugunq.a . ytizi.inti a~ ve bagm1 GOZ. 
Muhakkak ki oglum oturtulup sorulacak, dedi. Bar.a emrettigini yap
tim. Bitirince : Allah sana merhamet etsin. Ogluna ne sorulacak? Ona 
bunu kim soracak? dedim. Actem'in sulbiinde iken ikrar etmi§ oldugu 
misaktan sorulacak, dedi. Ben : Ey Ebu'l-Kasim, Adem'in sulbtindeyken 
ikrar etmi§ oldugu misak nedir? diye ~ordum . ~vyle cevab verdi : Bana 
ibn Abbas'm rivayetine gore; Allah Tea1a , Adem'in sulbtinii meshetmi§ 
ve kiyamet gtihtine kadar yaratacag1 btittin insanlan ondan <;Ikanp; 
yaln1z O'na ibadet edeceklerine ve O'na hi9 bir §eyle §irk kO§mayacak
lanna dair kendilerinden s6z alrni§, onlann r1Z1klar1m tekeffiil etmi§ 
ve sonra onlan Adem'in sulbiine iade etmi§ti. 0 gun soz verenlerln hepsi 
iogmadik<;a k1yamet asia kopmayacaktlr. Onlardan son mit:aka eri§lp 
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ona vefa gO.sterenlere bu ilk misak fayda verecek; son misaka eri§ip de 
vefa gostermeyenlere is~ ilk mLc:fl.k fa.yda vermeyecektir. Son misaka 
kaVU§ffiadan once kti~tik olarak Olenler ise; ilk misak tizere, f1trat tizere 
olmii§tiir. Biitiin hu kanallar hadisin ibn Abbas'ta mevkuf oldugunu 
kuvvetlendirmektedir ki en Ciogrusunu Allah bilir. 

ibn Cerir der ki: Bize Abdurrahman ibn el-Velid'in ... Abdullah 
tim Amr'dan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
«HaJ?i, Rabbm -ademogullarmm sulbiinden soyunu ~Ikarmi§ ... » Onun 
s1rtmdan, tarakla ba§tan (sa~ veya k1l) almd1g1 gibi allnmi§lardir. 
Allah Teala onlara: «Ben siz~n Rabb1mz degll miylm?» diye sormu§, 
onlar da evet, demi§lerdi. Melekler ise §Oyle demi§tiler : «Evet, biz buila 
§ahidiz. K1yamet giinii; bizim, bundan haberimiz yoktu, demeyesiniz.» 
Hadisin isnadmda bulunan Ahmed ibn Ebu Taybe, Ebu Muhammed 
el-Ciircani olup Kums kadmd1r ve zahidlerdendir. Nesei Siinen'inde 
onun hadisini tahric etmi§, Ebu Hatim er-Razi, onun hadisini yazcllgm1 
soylcmi§'tir. ibn Adiyy ise onun, ~ogunlugu garib olan hadlsler rivayet 
ettigini sayler. Bu hadisi Abdurrahman ibn Mehdi, Siifyan es-Sevri 
k~nallyla ... Abdullah ibn Amr'dan onun sozii olarak rivayet etmi§tir. 
Bunu, Cerir de Mansur'dan rivayet etmi§tir ki bu; daha sihhatlidir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki : Bize Revh'in ... Orner :i:hn Hattab'dan riva
yetine gore; ona <fHani Rabbm, ademogullarmm sulbiinden soyunu 
~Ikarrm§ ve kendilerini nefislerine §ahid tutmu§ : Ben sizin Rabb1mz 
degil miyim? demi§ti. .. » ayeti sorulmU§. Orner :i:bn Hattab §Oyle de
mi§ : Allah RasuH.i (s.a.) ne bu ayetin soruldugunu i§ittim. ~oyle bu

·yurdu: Allah Teala Adem (a.s.) i yarBJtti. Sonra s1rtm1 s1vazhcy1p on-
dan ziirriyyetini ~1kard1 ve ~yle buyurdu: ~unlan cennet i~in yarat
tlm Cermet ehlinin amelini i§leyecekler. Sonra Adem'in s1rtml ,EIYlizla
mi§ ve ondan ziirriyyetini 91kanp §Oyle buyurmu§tUr : Bunlan cehen
nem i~in yaratt1m. Cehennem ehlinin i§lerini yapacaklar. Bir adam: 
Ey Allah'm el~isi; o halde amel niye? diye sordu. Allah RasUlii (s.a.) 
§Oyle buyurdu: Allah Teala kulu cennet i~in yaratt1gmda, ona cennet 
ehlinin i§lerini (amellerini) yaptmr. Ve nihayet cennet ehlinin amel
Ierlnden bir amel iizere oliir de onu bununla cennete koyar. Kulu, ce
hennem i~in yaratmi§Sa; ana da cehennem ehlinin amelini yaptmr. 
Nihayet cehennem ehlinin amellerinden bir amel iizere oliir de bununla 
onu cehenneme koyar. Hadisi, bu §ekliyle Ebu Davud, Ka'nebi'den; Ne
sei, Kuteybe'den; Tirmizi, :i:shak :i:bn Musa'dan; ibn Ebu Hatim, Yunus 
ibn Abci'iil~A'la'dan; ibn Cerir de Ravh :i:bn Ubade ve Said ibn AbdUl
hamid :i:bn Ca'fer'den rivayet etmi§lerdir. Hadisi, :i:bn Hibban Sahih'in
de Mus'ab ez-Ziibeyri'den rivayetle tahric etmi§ ve bunlarm hepsi ha-

A'rat, 

disi 
hase 
Jemi 
ikisin 
tim'il 
kanal 
ibn _ ~ 
biindl 
vamn 
Ibn 
ziindE 

E 
bilm 
mekt~ 
lulugt 
bir~o~ 
rivaye 

E 
Ebu l 
tur: 
met g 
ins an 
dan b 
Ey Rll 
yurmt 
nur ( 
sormu 
de nile 
dar k1 
omrfu1 
sanaE 
riimde 
Davud 
ziirriYI 
Adem 
hasen, 
reyre, 
MU.ste~ 

Miisliii 
Muslin 

HI 



. A'raf, l'T 174) !_IAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 3135 

disi imam Malik ibn Enes'den rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin 
hasen oldugunu, Mtislim ibn Yessar'm Omer'clen hadis i§itmedigini soy
Jemi~tir. Ebu Hatim ve Ebu Ziir'a da boyle .sOylerler. ibn Ebu Hatim · 
ikisinin arasmda . Nuaym ibn Rabia oldugunu Have eder. ibn Ebu Ha
tim'in bu s6yledigini Ebu Davud Siinen'inde, Muhammed ib.n Musaffa 
kanahyla Nuaym ibn Rabia'dan rivayet eder. 0, .§oyle demi§tir :. Orner 
ibn . Hattab'n1 yanmdaydim. Ona <<Hani Rabbm; adernogullarmm sul
biinden soyunu ~Ikarmi§tl ... )) ayeti soruldu ... sonra ravi, hadisin de- . 
vamm1 zikreder. Hat1z Darekutni der ki: Ebu· Ferve er-Ruhavi, Orner 
ibn Ca'sem Yezid ibn Sinan'a tabi olinu§tur. Onl·ann .sOzii, Malik'in so
ziinden dogruya daha yakmd1r. En dogrusunu Allah bilir. 

Ben de derim ki : imam Malik'in; Nuaym ibn Rabia'YI. durumurtu 
bilmedfgi i~in kasden zikretmedigi a~Iktlr. 0, sadece bu hadisi ile bilin
mektedir. imam Malik, aym §ekilde hO§lanmadigi kimselerden bir top
Iulugun da ifmini dii§iirmii§tiir (i."'nadda zikretmemi§tir). Bu sebeple 
bir~ok merfu' hadisi miirsel, bir~ok mevsul · hadisi de maktu' olarak 
rivftyet eder. En dogrusunu Allah bilir. 

Bu ftyetin tefsirinde Tirmizi der ki: Bize Abd ibn Humeyd'in ... 
Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§
tur: Allah Tealft Adem;i yararttlgmda onun s1rt1m sivazlami§ ve kiya
rnet giiniine kadar Allah Teala'mn onun ziirriyyetinden yaratacag1 her 
insan onun s1rtmdan dii§mii§tiir. Allah Teala her insanm almna nur
dan bir parlakhk koymu§, sonra onlan Adem'e gostermi§ti. Hz. Adem : 
Ey Rabb1m, kim bunlar? diye sormu§, bunlar, senin ziirriyyetindir, bu- . 
yurmu§tu. Hz. Adem onlardan birisini g6rmii§ ve g5zleri arasmdaki 
nur (parlakhk) onun . ho§una gitmi§ti. Ey Rabb1m, bu kimdir? - diye 
sormu§; bu, senin ziirriyyetinden ilmmetlerin sonuncusundan Davud 
denilen bir adamd1r, buyurmu§tu. Hz. Adem: Rabb1m, omriinii ne ka
dar klldm? diye rormu§, altnu§ sene cevabmi alrm§'ta. Ey Rabb1m, onun 
omriillii benimkinden kirk Eene alarak art1r, demi§ti. Adem'in 6mrii 
sona erdiginde oliim melegi kendisine gelmi§ ve Hz. Adem : Benim om
riimden kirk sene kalmadi m1? diye sormu~tu. Kendisine; sen, onu oglun 
Davud'a vermedin mi? diye sorulmu§ ve Adem bunu inkar etmi§ti. i§te 
zilrriyyeti de inkar etmi§; Adem unutmu§, ziirriyyeti de unutmu§tu. 
Adem hata. etmi§, ziirriyyeti de hata i§Jemi§tir. Sonra Tirmizi; hadiSin 
hasen, sahih oldugun:u soylemi§tir. Hadisi, b~ka bir kanalla Ebu Hii
reyre, Hz. Peygamber (s.a.) den rivftyet etmi§'tir. Hadisi Hakim de 
Miistedrek'inde Ebu Nuaym el~Fadl ibn Dekin kanallyla rivayet etmi§, 
Mtislim'in §arUanna gore bu hadiEin sahih oldugunu, ancak Buhari ile 
Mtislim'in onu tahric etmediklerini soylemi§tir. 

Hadisi, yukardakine· benzer §ekilde ibn Ebu Hatim de Tefsir'inde 
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Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem kanahyla ... Ebu Htireyre (r.a.) den, 
o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§tir. Ancak had1sin, wnra 
onlan A.dem'e gosterrni§... kiSmmdan sonras1 bu rivayette §Oyledir : 
Sonra onlan Adem'e gostermi§ ve : Ey Adem, bunlar senin ztirriyyetin-. 
dir, buyurmu§tu. Adem bir de bakml§ ki, onlarm ic;inde ctizzamhlar, 
abra§lar,. korler ve c;e§itli hastalar var. Ey Rabb1m, ztirriyyetime bunu 
nic;in yaptm? diye sormu§, Allah Teala da : Nimetime §tikredllsin diye, 
buyurmu§-tU, Adem : Ey Rabb1m, in~anlarm nftrlan en ac;1k ·ve parlak 
olarak gordiigtim §U kimseler de kim? diye sormu§ ve : Ey Adem, bun
Jar senin ztirriyyetinden peygamberlerdir, buyurulmu§tur. Sonra ravi 
hadisin kalan k1smmda Davud k1ssasm1 yukarda gec;tigi §ekilde zik
retmi§tir. 

Abdurrahman ibn Katade en-Nasri'nin babasmdan, onun H!§am 
ibn Hakim (r.a.) den rivayetine gore ; bir adam, Hz. Peygamber (s.a.) e: 
Ey Allah'm elc;isi, ameller yeni mi ba§hyor, yoksa htiktim verilmi§ midir? 
diye sormu§. Bunun tizerine Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§ : Mu
hakkak ki Allah Teala Adem'in ztirriyyetini onlarm s1rtlarmdan (sulble
rinden) c;1karm1§ ve sonra onlan kendilerine §ahid tutmu§, ~onra da on
Ian yayarak : ~unlar cennette, §Unlar da cehennemde, buyurmu~tur. 
Cennet ehline cennetliklerin ameli; cehennem ehline de cehennemlik· 
lerin ameli kolayl~mlml§tlr. Hadlsi ibn Cerir ve ibn Merduyeh muh· 
telif kanallardan rivayet etmi§lerdir. 

Ca'fer ibn Ztibeyr -ki bu ravi za)Tlft1r - in Kas1m'da:n, onun da 
Ebu Umame'den rivayetine gore; Allah RasUiti (s.a.) §Oyle buyurmu§· 
tur: Allah Teala, yaratlklan yarat1p huktim verdiginde; ashab-1 ye
min'i (sagc1lan) sagma, ashab-1 §imali (solcularl) de roluna almi§ ve : 
Ey ashab-1 yemin (sagcllar) , buyurmtt§tu. Onlar : Buyur, Lebbeyk ve 
Saideyk, demi§ler. Allah Teala : Ey ~hab-1 §imal, diye seslenmi§, onlar : 
Buyur, Lebbeyk ve Sa'deyk, demi§ler. Ben sizin Rabb1mz degil miyim? 
diye sormu§ onlar; evet, demi§lerdi. Sonra Allah Teala onlan birbirine 
kan§tirmi§, ic;lerinden birisi : Ey Rabb1m. ni<(in onlan birbir~ne kan§
tirdm? diye sormu§. Allah Teala da: Onlarm bundan ba§ka amelleri 
vard1r ve onlar, bunlan yapacaklard1r. K1yamet giinti : Muhakkak ki 
biz bundan habersizdik, dememeleri i<;in, buyurmu§ ve ~onra onlan 
A.dem'in sulbiine geri dondiirmti§ttir. Hadisi ibn Merduyeh rivayet et
mi§tir. · 

. Ebu Ca'fer er-Razi'nin Rebi' ibn Enes'den, onun Ebu'l-Aliye'den, 
onun da Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, HHani Rabbm ademo
gullanrun sulbtinden soyunu c;1karm1§ ... » a yet i ile bundan sonraki ayet 
hakkmda §6yle demi§tir : Allah , TP-ala, k.tyamet gtiniine kadar on dan 
olacaklarm btittinililti o giin huzurunda toplamu~. · once onlan rub ha-
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line getirmi'§, sonra onlara §ekil vermi§, sonra da onlan kendilerine §ahid 
tutarak: Ben sizin Rabbm1z degil miyim? diye sormu§, onlar da; evet, 
diye cevab vermi.§lerdi. Allaih Tea.Ia §Oyle buyurmu§tu : K1yamet giini.i : 
((Biz bunu bilmedik.» dememeniz i~in yedi go~i ve yedi arz1 size §ahid 
tutuyorum ve babamz .Adem'i size §~\hid k1hyorum. Hi~ bir §eyi Bana 
ort;ak kO§maym. Muhakkak Ben, size ahdimi ve misak1nn hatlrlatacak 
el~iler gt>nderecegi.m, kitablannn size indirecegim. Onlar da : Senin, 
bizim Rabb1nn·z ve ilarumiz olduguna §ehadet edeTiz. B'izim i~in Sen
den ~ka Rab, Senden ~ka ilah yoktur, deyip o glin Allah'a itaat 
ettiklerini ikrar etmi§lerdi. Bu durum atalan Adem'e yukseltildi ve 
.Adem onlara bakt1. iC'lerinde zengin ve fakir, guzel yuzlu ve bOyle ol
mayanlan gt>rdu de: Ey Rabb1m, kullanm e§it k1lsaydm, dedi. Allah 
Teala : Muhakkak ben, §iikredilmemi istedim, sevdim, buyurdu. Adem, 
onlann i~inde peygamberleri lambalar mis·ali parlak gordu. tizerlerinde 
nur vardl. Onlardan wel olarak risalet ve niibuvvet mis'lik1 da ahnmi§tL 
i§te bu; Allah Teala'nm : <<Hani Biz, peygamberlerden st>z almi§tik.n 
(Ahzab, 7), «Oyle ise sen yfiziinii Hanif (muvahhid) olarak dine, Al
lah'm f1tratma ~evir.)) (Rum, 30) kavlinin ifadesidir. Bu sebeple Allah 
Teala : «i§te bu, ilk uyancilar gibi bir uyanc1d1r.>> (Necm,56), «Onlarm 
~gunda Biz, ahde vera gt>rmedik.» (A'raf, 102) buyurmU§tUr. Hadisi 
babasmm MU.Sned'inde Abdullaih ibn Ahmed, ibn Ebu Hatim, ibn Cerir 
.ve ibn Merduyeh, Ebu Ca'fer er-Razi'den rivayet etmi.§lerdir. Bu hadise 
uygun ifadelerle Mucahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, .Hasan, Katade, 
Suddi ve selef a.Iimlerinden bit: ~ogundan rivayetler vard1r. Biitun bu 
hadiSleri vererek uzatmama.k i~in sadece bu hadisi zikretmekle yetini
yoruz. Ancak Allah'tan yard1m dileriz. 

Butiin bu hadislerin delaletine gore; Allah Teala, Adem'in zurriy
yetini onun sulbiinden ~Ikarml§, cennet ve cehennemlikleri ayirml§tlr. 
Allah Teala'nm onlann rabbi olduguna dair kendilerini §~\hid tutma
sma gelince; bu, sadece Gulsum ibn Cebr'in Said ibn Cubeyr kanallyla 
ibn Abbas'tan rivayet ettigi hadis ile Abdullah ibn Amr hadisinde ge~
mektedir. Daha once a~Iklad1~rmz gibi bu iki hadis de, merfu' olmayip 
mevkufturlar. Buradan hareketle selef ve haleften baz1lan §Oyle demi§-

·Ierdir : Bu '§!hid tutmadan maksad; Alllah'm onlan tevhid uzere yarat
ffil§ olmas1d1r. Nitekim Ebu Hureyre, iyaz ibn Himar el-Miicll§ii hadis
lerinde ve Hasan el-Basri'nin Esved ibn Seri'den rivayetinde bu husus 
ge~mi§ti. Hasan el-Basri ayeti bununla tefsir etmi.§tir. Onlar diyorlar 
ki : Bu sebeple bil ki Allah Tea.Ia : «Hani, a.demogullannm sulbiinden 
soyunu ~IkaJrffil§ ... l> buyurmu§ da <<i.Adem'in sulbiinden buyurmamt§ttr.,; 
Allah Teala ba§ka ayetlerde de §oyle buyunnaktadlr : «Sizi verdikle
riyle denemek i~'in, yeryiiziinde halifeler yapan O'dur.>> (En'am, 165), 

'feCsir, C. VII F . 197 
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((Sizi yery(izuniin halifeleri k1lan ... » (Neml, 62), ((Nitekim sizi de, ba§ka 
bir kavmin soyunda~ getirmi§tir.» (En' am, 133) . 

((Kendilerini nefislerine §ahid tutmu§ : Ben sizin Rabbrmz degil 
miyim? demi§ti. Onlar da ; evet, demi§lerdi. >> Onlan buna §8,hidler ola
rak, halleri ve sozleri ile Allah'm rububiyyetini ikrar eder olduklan 
halde yaratnu§tlr. ~ahidlik bazan sozle olur. Nitekim Allah Teala bir 
ayette: ((Derler ki: Ey RabblffilZ, kendi hakkm11zda §ahidiZ.» (En'am, 
130) buyurmu§tUr. Bazan da hal ile olur ki, Allah Teala bir ayette §Oyle 
buyurur : ((Mti.§riklerin kendi kuftirlerine kendileri §8.hid iken Allah'm 
mescidlerini ta'mir etme haklan yoktur.>> (Tevbe, 17),. Yani onlann 
halleri buna §ahicldir. Degilse onlar, bunu soylememektedirler. Niteltim 
ba§ka bir ayette : •<Dogrusu, kendisi de buna hakk1yla §ahiddir.» (.Adi
yat, 7) buyurmaktad1r. Ni tekim istemek bazan sozle, bazan da hal ile 
olur. Bu kabilden olarak Allah Teala bir ayette : uO, size istediginiz 
§eylerin hep~inden verdi.>> (Ibrahim, 34) buyurmaktad1r. Onlar derler 
ki : Bu ifadeden bunun kasdedilmi§ olduguna delalet eden §eylerden · 
biri de; bu §ahid tutmanm, §irk· ko§ma hususunda oniann aleyhinde 
hUccet kilmmas1d1r. Eger soyleyenlerin iddia ettigi gibi, §ahid tutulma 
vuku bulmu§ olsayd1; onlardan her birinin, aleyhine huccet olmas1 i9in 
onu hat1rlamas1 gerekirdi. Rasultin bunu haber vermi§ olmas1, onun, 
varhg1 i9in yeterlidir, denilirse, buna cevabumz §6yledir : Mti§riklerden 
yalanlayanlar, rasullerin butun getirdiklerini yalanlamaktadlrlar. Bu 

' bile onlann aleyhine ba§hba§ma bir huccet kllmnu§tlr. Bu da delalet 
ediyor ki; onlar, tevhidi ikrardan ibaret alan f1trat tizere yaratllmt~
tarchr. ·Bu sebepledir ki Allah Teala §dyle buyurmu§tur : «Kiyamet gti
nu: Bizim bundan (tevhidden) haberimiz yoktu, demeyesiniz. Veya : 
Daha once sadece atalanmlz §irk kO§ffiU§tU, demeyesiniz.» 

·--- iZAHI 

Ayet-i kerime'de birka9 mesele vard1r : 
Birinci Mesele: Once §U bilinmelidir ki; Yti.ce Allah (bundan on

ceki ayetLerde) M1lsa (a.s.) y1 ve onunla ilgili meseleleri detaylanyla 
bizlere anlattlktan sonra, (§imdi) bu ayetlerle de butun mti.kelleflere 
huccet (delil) olacak bir olayt anlatmaya ba§la.ml§tlr. Bu ayet, iki tarz
da tefsir edilmi§tir. 

Birinci tarz : Rivayet tefsircilerinin tarz1d1r. Buna gore; Mti.slim 
ibn Yessar el-Cuheni, Hz. Omer'in (r.a.) kendisine bu ayetin manasl 
soruldugunda §6yle dedigini nakletmektedir : RasUlullah (s.a.) m §6yle 
buyurdugunu i§ittim : Allah. Teala Adem'i yarattl, sonra, onun belini 
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s1vazlay1p ondan bir nesil ~lkard1 ve; bunlan cennetllk yaratt1m. Bun
lar, kendilerini cennete gotiirecek ameli i§leyecekler, buyurdu. Sonra, 
bir kez daha S1Vazlad1; bunlan cehennemlik yarattim. Bunlar da ce
henneme gotikecek ameli i~leyecekler, buyurdu. Bunun iizerine, adam-. 
lardan (sahabeden) biri; ya R'aSulullah, (hal bOyle ise) ni~in amel i§li
yoruz? deyince . Rasulullah (s.a.) §U cevab1 verdi : Allah bir kulu cen
netlik yaratmca; onun, cennet ehlinin ameli ile amel etmesini ister, 
ta ki (bu adam) bOyle bir amel ile olsiin ve cennete girsin. Yiice Alla:h, 
kulu cehennemlik yaratmca da; onun cehennemlik amel i§lemesini is
ter, ta ki, bOyle bir amelle olstin ve cehenneme girsin. Ebu Hiireyre 
(r.a.) de, Hz Peygamber (s.a.) in §oyle bqyurdugunu rivayet eder: 
Allah Adem'i yaratti~nda onun belini s1vazladi. 0 zaman Adem'in nes
linden k1yamete kadar gelecek her bir §ahiS dii§tii. Mukatil de §Oyle 
demektedir: Allah, Adem'in belinin sag taraf1m s1vazlad1. Oradan (ha
vadaki) toz §eklinde hareket eden beyaz bir nesil ~1ktl. Sonra, belinin 
sol taraf1m s1vazlad1. Oradan da toz §eklinde siyah bir nesil <;1kt1. Bun
dan sonra: Ey Adem, i§te bunlar senin neslindir, buyurdu .. 

Sonra Allah Teala : ((Ben, sizin Rtabbm1z degil miyim? dedi. Onlar : 
Evet, (Bizim Rabbimizsm) dediler)) buyurmu§tur. Yani, beyazlara : 
Bunlar, Benim rahmetimle cennete girerler. Onlar sagda olanlardlr, 
dedi. Siyahlara ise: Bunlar da cehenne·mliktir. Bunlara ac1mam. On
lar solda olanlar, kotiiliik sahibi olanlard1r, demektir. Bunun iizerine 
Allah, onlan topluca Adem'in sulbiine i~de etmi§tir. Kabir ehli (olmii§ 
insanlar), bu soz verenlerin tiimii erkeklerin sulbii:nden, kadlnl·arm 
rahiminden <;1km~caya dek hapistedirler. Nitekim Yiice Allah, ilk soziinii 
bozanlar hakkmda ·«Biz, onlapn ~ogunda herhangi bir sbziinde durma 
bulmadtk.,, buyurmaktad1r. Buraya kadar zikrettiklerimiz Said ibn Mii
seyyeb, Said 'ibn Ciibeyr, Dahhak, ikrime ve Kelbi gibi ilk miifessirler
den ·~ogunun ileri siirdiigii bir tefsir tarz1dlr. Bu meyanda ibn Abbas 
(r.a.) da §Oyle bir rivayette bulunur : Allah, Adem'e neslinden nurlu 
bir topluluk gbsterir. Bunun iizerine Adem: Bunlar kimlerdir, ya Rabbi? 
der. Allah: Peygainberlerdir, diye cevab verir. Adem bunlann i~inde 
en <;ok nurlu olan birini goriir ve; bu kimdir? diye sorar. Allah; Da
vud'dur, buyurunca, Adem: Onun omrii ka~ senedir, ya Rabbi? der. 
Allah; yetmi§ senedir, buyurur. Bunun iizerine Adem; bu azd1r, ben · 
ona kendi omriimden kirk sene bagi§hyorum, diye cevab verir. Adem'in 
omrii bin sene idi. Dokuzyiiz altmi§ ya§mda iken oliim melegi ruhunu 
almak i~in yanma gelmi§, onu almak istemi§ti. Bunu goren Adem, he
niiz klrk ythrun oldu~u soylemi§, oliim mele~i de 0 kadanru oglu 
Davud'a bag1§lad1gmi hat1riatm1§tl. Adem de omriinden hi~ bir mikda
nm kimseye hibe etmedigini iddia etm~ti. i§te o zaman her bir ne!sin 
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onuiiniin ne kadar oldugu (eceli) yaz1ld1. Mu'tezile bu ayetin bu §e
kilde tefsirinin caiz olmadtgmt soyler ve bOyle bir tefsirin yanll§ oldugu
na dair bir k~ delil ileri surer : 

Bifinci delil : Bu Ayetin manAst §oyledir : Rabbm .Adem'in soyupu 
sulbiinden aldtgt zaman, tarzindadtr. Bu manaya gore Allah Teala; 
Adem'in belinden herhangi bir '§ey aldlgm1 soylememektedir. 

ikinci delil : Eger ayetin man.Ast; A'llah'm Actem'in sulbiinden her
hangi bir soy ald1g1 §eklinde olsaydt, «Onlarm bellerinden» ibaresi bu· 
Iunmamas1 gerekirdi. Ve <<onun belinden)} buyururdu. Qiinkii .Adem'in 
bir tek beli bulunmaktaydl. Yine ayette « (onlarm) ziirriyetlerinden>> 
buyurulmakta.dlr. Eger bunda ·mura.ct, Hz. Adem 9lsayd1 ..,,onun ziirri
yeti)} denirdi. · 

JJ~iincu delil : Allah Teala onlarm <•Daha once babalartmlz Allah'a 
ortak ko§tu ne yapallm?» . dediklerini a~tklamaktadtr. Bu sozii,\ Adem' 
(a.s~) in cocuklannm roylemi§ olmast miimkiin degildir. Qiinkii, Adem 
(a.s.) m~rik degildi. 

Dbrdiincii delil : Ancak aktlh var~tklardan sOZ almabilir. Eger Allah 
bu 80zii o zerrelerden (toz halindeki kii~Uk nesnelerden) alrm§ olsayd1 
aktlh olmalan gerekirdi. Aktlll olduklan halde bu sozu vermi§ olsalardt, 
§U anda heniiz diinyaya gelmeden once bOyle bir soz verdiklerini hattr
larlardt. Qiinkii akllh bir insan, miihim ve biiyiik bir olayt ya§adtktan 
sonra onu ne az ne c;ok hatlrlamayacak tarzda unutmu§tur. Bu delil 
aym zamanda tenasuh ina.nt§Im da ~iiriitmektedir. <;unku biz diyoruz ' 
ki: Eger ruhlanrmz, bu bedenlemen once ba§ka bedenlerde bulunmu§ 
ol.Aayd1, bunu hattrlamamtz gerekirdi. Boyle bir §eyi hattrlamadtglrmza 
gore, tenasuha inanmak b8.tll olur. Tenasuh konusunda bu delile dayan
dlglrmza g6re ve bu delil aym zamanda konumuz i~in de delil oldugu
na gore; bu ctelile gore hiikmetmek· gerekmektedir. Soz verme zama
nmda biz o sozii vermi§iz. Ama §U zamanda ondan herhangi bir §ey 
hattrlarmyoruz, denilebilirse; biz, §imdi hie; bir §ey hatlrlamasak da 

, bu be(,ienden once bir ba§ka bedendeynti§iZ denmesi nic;in caiz olma~ , 

sm? Bu iki gorii§ arasuida pek bir fark yoktur. Biri dogru ise digeri 
de dogru olmalldtr. 

Be§inci delil: Allah'm .Adem'in neslinden yarattl~ butiin mahlu
l{at kalaballk bir topluluktur. 0 zerrelerin olu§turdugu. topluluk, hacim 
ve mikdar baktrmndan biiyiik bir' meblagrur. Hz. Adem'in sulbii o 
kii~iikliigii ile bu yekunu . ic;ine alamaz. 

Altmct delil : Hayat, akll ve anlama ic;in biinyenin olmast §arttlr. 
Aksi halde havada uc;u§an .tozlarm aktlh, anlayan. karma§tk ilimlerde 
birc;ok, eserler sahibi olmalanm dii§iinmek dogru olurdu. Bu kap1y1 a~
mak ise birc;ok cahillikleri kabullenmeye sebep olur. Hayat ic;in btinye 
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§art olduguna gore, bu zerrelerden her bir biinyenin, kan ve etten dogan 
bir giicii olmadlk<;a, bilen, anlayan ve akleden varllklar olmas1 miimkiin 
ctegildir. Actem'in yaratlll§mdan k1yamete' k.adar viicucta g·elen bu §art
Ian havi i:nsanlar bu diinyaya s1gmad1g1 balcle,.. burilann topluca onun 

· sulbiine bir defada topluca girdiklerini soylemek nas1l miimkiin olabilir? 
Yedinci delil : Allah onlardan bu sozii ald1g1 o vakitte ya onlara bir 

huccet olmas1 i<;in veya diinyaya geldikleri zaman huccet olmas1 i<;in 
alrm§tlf. Birinci §Ik batlld1r. Qiinkii oyle bir s6z vennekle onlann se
vab, ceza, ovme ve yenneyi hak etmeyecekleri konusunda icma.' var
dlr. Bu diinyaya girdikleri 2'Jaman kendilerini baglayicl bir huccet olmas1 
da miimkiin degildir. <;iinkii onlar, boyle bir s6z vermeyi burada hatir· 
lam1yorlar. Nerde kald1 ki bu soz verme, aleyhlerine bir huccet olsun? 

Sekizinci delil : Ka'bi §oyle diyor: 0 zerrelerin durumu, anlama 
ve bilme konusunda gocuklardan daha ileri seviyede degildir. <;ocuklara 
herhangi bir yiikiimliiliik yiiklemek vaki' olma<ilgma ·gore, bOyle bir 
durumu onlara ytineltmek nas1l miimkiin olur? 

Zeccac buna §oyle cevab vennektedir : ccBir karmca, ey karmca
lar ... dedi» ayetinde oldugu gibi, Allah kanncaya nas1l akll veriyorsa, 
ccBiz, daglan Davud'la birlikte miisahhar k1ld1k ki onlar tesbih ederler)) 
ayetinde daga anlama verdigi gibi, deveye ak1l verip onun da peygam
bere secde ettigi, hunnaya ak1l verip onun da gagr1ld1gr zaman duyup 
emre uydugu gibi, bunlara da venni§tir. . 

Dokuzuncu delil : 0 zerreler o zamanda ya tam bir ak1l ve kudret 
sahibiydiler veya degildiler. Eger birinci durumda idiyseler, §iiphe yok 
ki miikellef id'iler. Onlarm miikellef olarak kalmalan ancak Allah'! is
tidlal ile bilmeleri halinde miimkiin olabilir. Boyle plmalan halinde 
o zamanki durumlan bu diinyadakinden aynlamazdl. Eger bu diinya
da yiikiimlii olmak, olmayamn olmu§ olmasma bagh ise, o soz verme 
2iamamnda yiikiimlii olmak i<;in de bir ba§ka soz al1p vennenin daha 
once olmasma bagll olurdu. Bu gidi§ bir teselsiilii gerektirir ki bu, 
muhaldir. ikinci duruma gore ki onlar, o soz allp verme zamanmda tam 
bir akll ve giig sahibi degilqiler, demektir, onlara boyle bir hitab ve 
yiikiimliiliik yi:ineltmek imkans1zd1r. 

Onuncu delil: <cinsan neden yarat1ld1gma bir baksm. DI§a atilan 
koyu bir sudan yaratlldi» mealinde bir ayet varcilr. Eger bu zerreler, 
tam olarak ak1lh ve anlayan varhklar olsaydllar bu at1lan sudan onc.e 
mevcud olmalan gerekirdi. insan di§an at1lan sudan yaratilm1~ olmaz. 
Bu ise nass1 reddetmek olur. 

Eger denilirse ki : Nigin Allah onlan soz alma zamanmJ a ak1lh ve 
idrakli olarak yarat1p sonra but:11ai1 geri alnl.I§, daha sonra da ana :.all 
minde bir daha yaratml§ ve bu hayata <;Ikarmt§ demek caiz olmasu'i 
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Bu battlcnr, deriz. Durum boyle ols~ydl; insam meniden yaratma 
bir ilk yaratma olmaytp yeniden yaratma olurdu. Halbuki miisluman
lar, insanm meniden yaratllmasmm bir ilk yaratma oldugunda icma' 
halindedirler. ·o halde sizin soylediginiz SOz de batlldlr. 

Onbirinci delil : Bu· zl)rrelere bu insanlann ya aymd1r veya b~ka
Sldrr, diyecegiz. ikinci gorti§tin batll oldugunu herkes kabul etmekte
dir. Birinci gorti§ kahyor. Buna gi)re bu insanlar ya ne bir meni, ne 
bir kan plhtls1 ve ne de et par<;ast olmadtklan halde oyle akllh, anla
yan, gti~ yetiren halleriyle kalnu§lar veya kalmamt§lardrr, diyecegiz. 
Birinci gorii§ aklen bat1ld1r. ikinci g6rU§, bizi in.san dort kez hayat sa
hibi olm~tur demeye mecbur eder : 

a) Soz allp verme anmda, 
b) Diinyada, 
c) Mezarda, 
d) Ahirette . . 
~u gorli§ aym zamanda bir insarun ti<; kez de oldugiinti kabul et

meye mecbur eder : 
a) Soz ahp verme amnda bulunan hayatta.n sonra, 
b) Diinyadaki oltim, 

. c) Mezardaki olfun. 
Bu if,ade, Kur''Ml'da ((Ya Rabbi, bizi iki kez oldiirdiin, iki kez de 

dirilttin)) ayetinde ge~en saytya muhaliftir. 
Onikinci delil : ((f}iiphesiz Biz insam ~amurdan yarattlkn mealinde 

bir ayet vard1r. Eger bu zerreleri kabul etmek dogru bir §ey olsayd1; o 
zaman bu zerrelerin insan olmas1 gerekirdi. <;iinkii o kendisi mukellef 
ve muhatab, Odiillendirilen ve cezalandmlandtr. Oysa bu, yanll§ bir 
~eydir. <;~kii bu zerreler meni, kan ptht1s1 ve et par<;asmdan yara
tllmanu§tlr. Halbuki Kur'an; insarun, meni ve kan plhtlsmdan yaratll
di~ gostermektedir. Btitti.n bunlar, bu gbrti§tin zaytf oldugunu a91k
lamaktadlr. 

Bu Ayetin ikinci a<;Iklamast, akllcliar tarafmdan yapllllll§tlr. Bu 
grup, ayeti §Oyle tefsir etmektedirler : Allah Teala, .Adem'in nesli olan 
zerreleri Adem'in sulbfulden ~lkarnu§'tlr. Bunlara gore bu ~1karma i§le-· 
mi, §Oyle olinu§tur : · Onlar, meni halinde idiler. Allah, on! an annelerin 
rahmine 91karmi§, kan. p1ht1S1 . ha~ine getirmi§, sonra et pargas1 ve 
daha sonra da dtizgtin bir insan tam bir yaratlk haline getirmi§tir. 
Bundan sonra da Oillan kendileri hakkmda §ahidlige ~$rnu§tlr. <;iin
kti onlarm §afuslanna; bir takun vahdaniyet delilleri, yaratlll§ harika
.lan koymU§tur. Bu §A.hidlige gagtrma ile, sozlti bir durum olmasa bile, 
uevet ya Rabbi)) demi§ oldular. :au hal «ona ve yere isteyerek veya iste
meyerek geliniz, de~ii. Onlar da isteyerek geldik, dediler» ayeti ile «Bi-
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zim bir §ey hakkmda emrumz, ana sadece ((Olll dememizdir. 0 da olu
verir.n aye·tine benzemektedir. Bu nevi icaz ve istiareler me§hO.rdur. 0 
halde ay~ti bu §ekilde anlamak lazlmdlr. 

Bu iki yakla§Imda seylenenler bunlardir. ikinci yakl~lffil reddet
mek de mumkun degildir, §Uphesiz. Bu yakla.$1mm dogru olmasim far
zetmek, birincinin Slhhatma mani olmaz. 

Siz bu yakla§Imlardan hangisini tercih ediyorsunuz? denebilir: 
Buna cevabimiz §byledir : Burada iki mesele vard1r : Birincisi : 

Zerrelerden soz almdigmi iddia etmek dogru mudur? Ikincisi : Eger 
dogru ise bu ac;Iklamay1, bu ayetin lafizlarmm tefsiri sayabilir miyiz? 

Birinci meseleyi in~ar edenl<~r, yukanda zikrettigimiz akli delillere 
· dayanmaktadirlar. Bunlann delillerini gayet mukni' bir §ekilde c;tirti
tebiliriz. 

Evvela : Diyorlar ki, sbz alma hadisesi dogru olsayd1, §imdi onu ha
tirlamamiz gerekirdi. 

Biz de §byle diyoruz : Gec;mi§te olanlan bilmeyi Allah yaratlr. Qun
ku bu ilimler, akli ve zaruri ilimlerdir. Onun ic;in bunlann yaraticist 
Allah't1r. ·0 halde Allah onlan yaratabilir. 

Onlar §6yle diyebilirler: Bunu mumkiin gordtigtintize gore her ne 
kadar §imdi hatlrlamlyorsak da, _bu bedenlerden once tenasuh tarzmda 
ba§ka bedenlerde bulundugumuzu da kabul edin. 

Buna da ~yle diyoruz : iki konu arasmdaki fark ac;1kt1r. <;unku, 
normal olarak bir ba§ka bedende bulunup ytllarca ic;inde ya§ad1ktan son
ra, onu unutmak lmkans1zd1r .. soz alma ise h1zl! olan bir anda vaki' 
olmu§tur. Bunu unutmak muhal degildir. Bir insan bir i§i yillarca 
yaparsa, c;ogu kez onu unutmas1 muha l olur. Fakat bir i§i bir an ya
parsa onu unutabilir. i~te iki komutun fark1 buntm gibidir. 

ikinci olarak : Onlar, o zerrelerin eksiksiz olarak Actem'in belinde 
toplanmas1 imkansizdir, diyorlar. Bize gore, btinye hayat ic;in §art de
gildir. Bir zerre, hayat ve aklm kendisinde meydana gelmesine elveri§· 
lidir. Bu zerrelere atom dedigimiz zaman, Actem'in beline onlar ni~in 
s1gmasm? Fakat bu cevab, ancak insaru bir atom kabul ettigimiz tak. 
dirde dogru oh.ir. Ama, insan; nefs-i rrat1kad1r, yer kaplamayan bir cev
herdir, yer kaplayan bir §eyd~ de bulunmamaktad1r, dersek bu takdirde 
soru kalkar. 

U\!iincti olarak : Soz almamn g·ayesinin, o zaman veya bu dunya 
hayatmda bir huccet olmas1 meselesi. 

Biz buna cevaben ~oyle diyoruz: :Allah diledigini yapar ve hilkm.e
der. Yine Allah onlara ahirette bu soz almayi h,atirlatir, diyenler de 
vard1r. 

ikinci mesele : Allah, o zerrelerden .sOz almi§tlr, denildigi takdirde 
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· bu tefsiri, ayetin lafxzlanrun tefsiri saymak miimkiin olur mu'? diyorlar. 
Biz diyoruz ki : ·Bizim ayete yakla§Im tarz1miz, buna cevab te§kil et
niektedir. Qiinkii biz a<;lkladlk ki, Rabbm, ademogullanrun bellerin
den ald1g1 zaman manasmad1r. Yine, eger o zerreler Adem'in belin
den almmi§ olsaydl, C<Onun belinden neslini» derdi, C<Onlann bellerin
den nesillerinh demezdi. Onlar, Rasfrlullah (a.s.) m bu ayeti kendileri 
gibi tefsir ettigine dair sahib rivayet oldugunu iddia ediyorlar. Biz di
yoruz ki : A.yetin z8.hiri Allah Teala'nm, zerreleri Adem'in ogullanmn 
bellerinden <;lkard1gma delalet ediyor. Bu da Allah'm falan kimseden 
falanm, ondan otekinin dogacaglru bildigine, hayata giri~lerini bildigi 
bu sua iizerine onlarm· <;1kard1gma, herbirini b1r digerinden aYJrdlgma 
hamledilir. Ancak, Allah'm o zerreleri A.dem'in sulbiinden <;1karmas1 
ile ilgili olarak ayetin lafzmda, bunun dogru veya yanh§ olduguna 
drur bir delil yoktur. Sadece hadis buna delalet etmektedir. Buna gore; 
zerrelerin, A.dem'in ogullanrun bellerindeJl <;tkanlml§ olmast Kur'an 
ile, Adem'in belinden <;Ikanlmasl ise hadis ile sabit olmU§tUr. 0 halde 
iki mesele a,rasmda bir tezad bulunmamaktadir. Binaenaleyh, iki me
sele de almmahdtr. A.yetin ve hadisin miimkiin oldugu nisbette korun
mast bunu gerektirmektedir. Burada soylenecek son soz budur. (Fah-. 
reddin Razi, Mefatih el-0-ayb, XV, 46 - 52). 

ibn el-Kayyim el-Cevzi, er-Ruh isimli kit!bmda, ruhlann bedenler
den once yarat1ldlgt konusunu a<;Iklarken bu mevzuu enine boyuna 
a<;tkhga kavu§turmu§tur. Bu konuda merfu' ve mevkuf hadisler bun
lann ravi zincirinde ileri siiriilen cerh ve ta'dilleri de zikreden miiellif 
§Oyle demektedir : 

Burada dort niikte vardlr : 
1) Cenab-1 Allah insanlann suret (bi<;im) ve emsallerini (ornek, 

benzer) <;1karm1§, mutlulugu elde etmi§ ve mutsuz olmU§ bulunanlan, 
Slhhatli ve s1hhatsiz olanlan belirlemi§tir. 

2) Allah Teala o zaman onlara delil gdstermi§, onlan rububiyye
tine §Ahid yapffil§, melekleri de bunlarm yapt1g1 §ahidlige §ahid gO.Ster
mi§tir. 

3) Bu, Allah'm ((Hani Rabbm ademogullarmdan, onlarm bellerin
den ziirriyetlerini alml§tl ... l) ayetinin tefsiridir. 

4) Cenab-t :Allah ruhlan yaratt1ktan sonra onlann tiimiinii belir
lemi§tir. Onlar bedenlerine gonderildigi zaman yenilenirler. 

Birinci niikte: Bu konuda rivayetler merfU' ve mevkUf olarak bir
birini desteklemektedir. ikinci niikte : Bunu ileri siiren tefsirciler 
ayetin tefsiri zannetmi§lerdir. Bu rivayet tefsircilerinden cum
hur'un · g6rii§iidiir. Ebu ishak §Oyle demektedir : Cenab-1 Allah 
<;1kard1gt o zerrelerin omeklerine kendisiyle akll erdirebilecekleri bir 
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anlayi§ vertni~ olabilir. Nitekim Cenab-1 Allah «bir kannca; ey kann
calar, evlerinize girin, dedi!) buyurmaktad1r. Yiice Allah Davud'a dag
lan musahhar kilmi§tlr. Daglar ve ku§lar, onunla birlikte Allah'1 tes
bih etmi§tir. ibn el-Enbari de §Oyle der: Bu ayetin tefsiriflde hadis eh
Iinin ve ileri gelen ulemarim gorii§ii §Udur : Allah Teala Adem'in nes
lini, onun ve neslinin sulbi.inden zerreler §eklinde <;Ikarmt§, kendisinin 
onlann yaratiClSl ve onlann da yaratllml§ olduklanna dair onlardan 
soz alml§, onlar da bunu kabul etmi§lerdir. Bu olay kendisine hitab 
ettigi zaman daga, secde ettigi zaman deveye, c;agnld1gmda duyup ge
len burma agacma ak1l verdigi gibi, bu zerrelere' kendilerine sunulam 
anlayacak akll verilmesinden sonra olmu§tur. 

Ciircani ise §6yle demektedir : Bu ayetle :Hz. Peygamber'in «Allah, 
Adem'in belini sivazlaytp ondan neslini <;IkardL» mealindeki hadisi ara
smda bir tezad yoktur. Qiinkii Cenab-1 Allah'm onlan Adem'in belin
den almas1; onun neslinin, belinden olmas1 demektir. Qiinkii Adem'in 
ziirriyeti neslinin ziirriyetidir. ((K1yamet giinii biz buridan habersizdik, 
demesinler diye)) ayeti kendilerinden alman .sOze i§arettir_ insanlar, 
bOyle bir §ey dediklerinde; melekler, onlardan alman soze §Ahidlik ede- . 
ceklerdir. Burada Allah'm meleklere §ahid ohm, dedigi ve onlann da 
§ahid olduk diye cevab verdikleli §eklindeki rivayete dayanan tefsir 
tarz1 i9in de bir delil vardtr. Baz1 ilim erbab1 §6yle iddia etmektedirler : 
Soz bedenlerden degil, sadece ruhlardan ahnml§tlr. Ruhlar idrak eden, 
anlayan, sevab ve ikaba muhatab olan §eydir. Bedenler oliidiir, idrak 
etmez, anlamazlar. ishak ibn Rahuyeh bOyle der. ishak, Ebu Hiirey
re'nin; ilim erbab1, ruhlann beden:lerden once oldugu, ve Allah'm on~ 
Ian kcmu§turup §ahid k1ldig1 hususunda ittifak etmi§lerdir, diye rivayet 
ettigini soylerdi. Ciircani §Oyle diyor : Onlar b\1 gorii§lerine; ((Allah yo
lunda oldiiriilmii§ olanlan olii sanmaym. Onlar diridirler.l) ayetini delil 
getirmektedirler. Bedenler c;iiriimii§ ve diinyaya yayilrm§ oldugu halde 
ruhlar nz1klamr, sevinir, tat ve ac1 duyar, iiziiliir, tamr ve inkar eder
ler. Bunun bir benzerini uykuda g6riilen: rii'yada da mii§ahade ederiz; 
insan sabahleyin uyandlgmda bedeninin hissetmeyip ruhunun duydugu 
iiziintiiniin, acmm sevincin izini kendinde bulabilir. 

Bu ooliimiin faydas1 klsaca §Udur: Her nefisten alml§ oldugu sozle 
onlara delil gostermi§tir. Nefis, rii§de ermi§ olsun veya olmasm. Rii§de 
erenlere aynca insanm kendinde, ·kainatta bulunan i§aret ve delillerle, 
peygamberler ve mev'izalarla da huccet koymu&tur. Fakat Cenab-1 Al
lah insanlan ancak onlara verdigi huccet, 'gU<; ve delil oranmda ken
disine itaatla miikellef k1lar . .Yiice Allah emir ve nehye ula§an, rii§de 
ermi§ nefislere nas1l muamele edecegini a<;Iklami§ olmasma ragmen, 
rii§de ermemi§ olanlar igin ne takdir ettiginjn bilgisini · bizden sakla-
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:::;adece biz bilmekteyiz ki, Allah adaletlidir, hiikfunde haks1zllk 
et.mez; hikmet sahibidir, muamelesinde farkhhk olmaz. 0, giic;Iiidiir, 
yapt1gmdan sorumlu olmaz. Yaratma ve emir O'nundur. 

Ayetin bu §ekilde tefsir edilmesine kar§l <;1kanlar ((Hani Rabbm 
Adem'in neslinden, onlann ziirriyetlerini alinl§tU> ayetini §U §ekilde 
a<;;Iklami§lardir: Yani yoktan varettikten sonra, babalarmm sulbtin
den sperma yaptl ve diinyaya c;xkard1. Yaratlcllannm Allah oldugunu 
bilmelerini saglayan delillerle ayetleriyle onlann Rabb1mn kEmaiSJ ol
duguna kendilerini §ahi'Ci k1ld1, demektir. Zira her insanda Allah'm 
Yarat1c1 ve hiikmiintin gec;erli olduguna delalet eden ilahi san'at reh
beri vard1r. insanlar bunu bildigine; gordtikleri, mti§ahede ettikleri 
her§ey onlan bunu tasdike c;ag1rd1gxna gore, kendileri bunun dogru 
olduguna dair §ahid olmu§lardir. Nitekim bir ba§ka yerde ((Kendi aleyh
lerine ktiftirle §ahid olurlar.» buyurmu~tur. Yani onlar biz katiriz de
meseler de §ahid durumundadular, demektir. Mesela organlanm buna 
§ahiddir, denir. Bununla; ben onu biliyorum. Eger miimktin olsayd1, 
organlanm buna §ahidlik ederdi, demek istenir. Allah'm bildirmesi ve 
ac;Iklamasi da boyledir. «Allah kendisinden ba§ka ilah olmad1gma §a
hidlik etti.n Yani bildirdi ve a<;;Iklac;h, demektir. Bu durum hakimin ve 

. ba§kalarmm yamnda §ahidlik eden kimsenin §ahidligine benzemekte
dir. Bunlar ibn el-Enbari'nin sozleridir. Bu gorfu?u biraz daha a<;;Ikla
yan Curcani ~yle bir izaha yonelmaktedir : Allah Teala, mahltll{ati 
yaratlp ta olrriu§ ve olacak olan her §eye bilgisi nufuz ettigi zaman, 
demektir. Bu, Arap gramerinde bulunan ve; bi'" kimsenin heniiz mey
dana gelmeyen, olmas1 beklenen bir §eyi, onun olacagxm bildigi ic;in 
meydana gelmi§, olmu§ gibi ifade ettigi mecaz teknigine dayanmakta
dir. Yuce Allah Kur'an'da birc;ok yerde ((Cehennemlikler seslendi ... , 
Cennetlikler seslendi ... , A'raftakiler seslendi. .. '' buyurmu§tur. i§te 
((Rabbm ald1g1 zan'lan» kavli de «alacagi zaman'' manasmad1r. <cOnlan 
kendileri hakkmda §Rhid k1Idx.l) ifadesi de k1lar manasmad1r. Yani Al
lah onlan kendilerine vermi§ oldugu ak1l sayesinde §ahid yapar, bu
nunla miikafat ve ceza gerekli olur, demektir. Dogup, rti§de eren, zarar 
ve yaran bilen, miikafat ve cezay1 anlayan herkes bilir ki; Allah Teala, 
Zatmm birligi konusunda Allah'lli ona lutfetmi§ oldugu ak1l ile ken
disinin sonradan meydana geldigine, kendi kendini yaratmasmm miim
kiin olmad1gma, binaenaleyh kendisi gibi be§er olmayan, ba§ka bir 
yaraticiiun bulunmas1 gerektigine delalet eden delilleri gostennesi ne" 
deniyle insandan soz alrni§ gibidir. Bu dereceye ula§an ve anlayu~mda 
bir eksiklik bulunmayan insan; ba§lnl semaya kaldirlp da yara,tlclSinin 
kendinden yiicelerde oldugunu bildigi i~in yukanya parmag1yla i§aret 
ettigi, anlama ve anlatma yetisine sahip olan ak1l da zikrettigimiz §e-
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kilde bizi bilgiye goti.irdiigii zaman... I§te bu dereceye Ula§tni§ olan 
her insan; kendisinden soz almmt§ demektir. Qiinkii kendisinde soz 
almmaya dayanak olan ·sebep ve deliller onda bulunmaktad1r. Bu kim
se ic;in; ikrar etmi§tir, miisliiman olmu§tur, denebilir. Nitekim Yiice 
Allah ccG6klerde ve yerde olanlar isteyerek ve istemeyerek Allah'a secde 
edcr.)) buyurmu§tur. Bu gi:iri.l§ii ileri siirenler §U hadisle istidlal etmek

. tedirler : Sorumluluk Uc; ki§iden kalkml§tlr: Rii§de erinceye kadar c;o-
cuktan, iyile§inceye kadar deliden, uyanmcaya kadar uyuyap kimse
den. 

Cenab-1 Allah "Biz emaneti yere ve goklere arzettik. Onlar onu 
yiiklenmekten kac;md1lar ve ondan korktular.)) buyurduktan sonra cconu 
insan yuklendiJ) buyurmU§tUr. Burada ccemanet)) and ve soz verme de
mektir. Yer ve goklerin emaneti yiiklenmekten c;ekinmesi, kendisiyle 
anlama ve anlatma yetisine sahip olunan ak1ldan uzak olmasidrr. !n
samn onu yiiklenmesi de, onda akli imkanm bulunmasrdrr ... Bu go
rii~ii ileri si.lrenler (IK1yamet guniinde; biz, bundan habersizdik, deme
yesiniz diye .. ·"· yahut ((Daha once babalanm1z Allah'a ortak ko§tu, biz 
de onlardan sonra gelen bir nesildik demeyesiniz diye" ayetini bu tarz 
ac;1klamaya delil gostermektedirler. Qi.inkii Yiice Allah k1yamet guniin
de ((Biz bundan habersizdib dememeleri ic;in onlardan soz almak iste
digini bildirmi§tir. Bm·ada . habersiz olma iki §eyden biri olmahdlr : 
Ya kryamet giini.inden habersiz olmak veya soz almadan habersiz ol
mak. Yiice Allah Kur'an'da. k1yamet gi.lniindeki dirili§ ve hesab1 bil
diklerine dair onlardan soz ald1gm1 zikretmemi!?. sadece onu bildiklerini 
beyan etmi§tir. Soz alma meselesine gelince, §ayet bazrlarmm soyledigi 
gibi c;ocuklar ve di.i~i.ik olar ak olenlerden soz almml§ ise kendilerinden 
soz almd1ktan sonra habersiz olduklanm soyleyip inkar edecek duru
ma heniiz gelmemii(lerdir. Oyleyse bunlar bu durumdan habersiz ola
caklardlr. Cenab-1 Allah onlan kendilerinden sudur etmeyen bir §ey
den dolay1 muaheze etmez. Caiz ve vaki' olmayan bir §eyi zikretmek ise 
caiz degildir. ccBizden once babalanm1z ortak ko§tU. Biz de onlardan 
sonra gelen bir nesildik. •J ayetinde gec;en §irk; ya kendilerinden veya 
babalanndan .sudur etmi§tir. Eg;er onlardan sudur etmi§ is~ bu §irk an
cak bi.ilugdan ve aleyhlerinde huccet sabit olduktan sonradu. <;iinku 
c;ocuktan ne §irk, ne de bir ba§ka giinah sudur eder. Eger ba~kasmdan 
sudur etmi§ ise, Kur'an'da varid olduguna ve icma'da y c~rald1gma 

gore bir kimse ba~kasmm gunah1 ile su~lanamaz. Bu duru:il , RasUlul
lah'm: Allah Adem'in s1rtm1 sivazladL Ondan neslini c;1kRnp kendileri 
hakkmda soz ald1, mealindeki hadisine de muhalif deg UdLr. c;unkii Ra
sulullah Allah'm yapt1gm1 yapml§, aym sigayi kullann~qttr. Mustak
bel yerir:te mazi sigas1m koymu§tUr. Bu, §U ayet teki ifadeye benzer : ' 
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uHani Allah peygamberlerinden size kitap ve hikmet verdikten , sonra 
nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiginde ona mutlaka 
inamp yard1m edeceksiniz diye soz almi§ti.» Burada peygamberlere in
dirilen kitap ve hikmet, funmetlerden alman soz gibi kabul edilmi§tir. 
Sonra nezdindekileri tasdik eden bir peygamber geldigin ie ona mutlaka 
inamp yardlm edeceksiniz, diye soz almi§ ve ({kabul ettiniz mi? dedi~ 
ginde kabul ettik cevab1m vermi§ler. Bunun iizerine Allah o halde §ahid 
olun; ben de sizinle birlikte §ahidlik edenlerdenini, buyurmu§tU.>> 

Yiice Allah burada peygamberlerine indirilen kitabm iimmetlere 
ula§masim ohlar iizerine bir huccet, sanki onlardan almmi§ bir soz gibi . 
saymi§, onu bilmelerini bir ikrar kabul etmi§tir. 

Yine ccAilah'm size olan nimetini ve; duyduk, kabul ettik, dediginiz 
zaman sizi bununla bagladigi sozii hatirlaym» ayeti de bunun gibidir. 
Onlardan alman bu soz, kendilerine peygamber 1g6nderilip te inanma
la:n ve tasdik etmelerinden .sonra olmu§tur. ({Onlar ki Allah'a verdik
leri sozii tutar, andla§malanm bozmazlar.n, ({Ey ademogullan §eytana 
tapmaym. <;iinkii · o, sizin apac;1k bir dii§mammzdir. Sadece Bana iba-

. det ediniz. <;unkii dosdogru yol budur demedim mi?n, ((Bana verdigi
niz sozii yerine getirin ki, Be-n de size va'dettiklerimi v~reyim.>>, ccAllah, 
kendilerine kitab verilenlerden; onu mutlaka insanlara ac;Iklayacak
simz; gizlemeyeceksiniz, dlyerek soz almi§ti» ayetleri de boyledir. Bu, 
peygamber gonderildikten sonra onlardan alman bir sozdiir. Nitekim 
onlar, iimmetlerini sakmd1rd1ktan sonra da ummetlerinden s6z alnn§tlr. 
~u da Allah'm bozana la'net edip cezalandird1g1 sozdriir. wS6zlerini boz
duklarmdan dolaYI onlan la'netledik ·ve kalblerini katlla§tlrdik.» Yiice 
Allah ald1g1 sozii bozduklan i<;in onlan peygamberleri lisamyla ceza
landirml§tlr. Allah Teala bunu §U ayette a<;Ik\!a belirtmektedir : ccEy 
!srailogullan, bir zamanlar (Tevrat ile amel edeceginize dair) sizden . 
saglam bir soz almi§, Tur'u i.izerinize kaldirffii§, size verdigimizi kuvvetle 
tutun onda bulunanlan hatirla)'ln, umulur ki, korunursunuz (demi§
tik) .» Bu ayet ve Medine'de inen ba§ka bir .suredeki benzeri bir ayet 
ehl-i kitab'dan soz almdigmi hatirlatiyor ki bu, onlardan peygamberle
rine iman etmeleri konusunda almmi§ olan bir sozdur. A'raf ayeti Mek-

. ke'de inmi§ olan surede yeraldl~na gore, burada §irkin batil olduguna, 
Allah'm varhg1 ve birilgine iman eden biitiin miikelleflerden alman 
umumi §ahidlik ve soz zikredilmi§tir. Bu, aleyhlerinde delil ileri siiriile
bilecek, oziir kalkacak, ceza soz konusu olacak bir · sozdiir. Hal bOyle 
olunca onu hatirlamalan, bilmeleri §arttir. CenalH Allah; Allah'm var
llgma, onlann rabbi oldugupa, . kendilerinin de O'nun mahluku oldugu
na dair onlara iman kabiliyeti vermi§tir. Sonra Allah yaratlh§lannda 
mevcud olan gerc;egi onlara hatirlatmalan, Allah'm haklum, emir ve 
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yasaklanm miikatat ve cezalanm onlara bildirmeleri ic;in peygamberler 
gonderir. Ayet buna bir kac; noktadan delalet etmektedir : 

1) Yiice Allah «Rabbm Adem'in sulbiinden ald1n demi§, Adem veya 
Adem'in neslinden dememi§tir. 

2) uOnlartn bellerinden» demi§, <<belin<;lenn dememi§tir. 
3) «Nesillerinin demi§, <<neslinin dememi§tir. 
4) Onlan kendileri hakkmda ·§ahid k1ld1, derni§tir . . ~ahidin tamk 

oldugu §eyi hatlrlamas1 gerekir. insan, o §ahidligini ancak bu diinyaya 
gE,!ldikten sonra hatirlar, daha once hatirlayamaz. 

5) Allah Te~la bu §ah.idligjn huccet ve k1yamet giinii «biz bundan 
habersizdikll dememeleri ic;in oldugumi ac;Iklarni&tlr. Onlara kar§I huc
cet, peygamberler ve f1trat1and1r. 

6) Hatlrlatma, k1yamet giinii biz bundan habersizdik dememeleri 
i9in olmaktad1r. Onlar, Adem'in sulbiindei1 «;Ikanldlklarmdan, o zaman
ki §3.hidliklerinden habersizdirler. Bunu hie; biri hatlrlamaz. 

7) Yiice Allah «Veya (ne yapahm) babalanm1z Allah'a ortak ko§
tu. Biz ise onlardan soma gelen nesil idik demeyesiniz diye.n buyurmu§; 
burada iki hikmet zikretmi§tir : a) Habersiz olduklarml iddia etmeme
leri, b) Taklidi iddia etmemeleri. Qi.lnkti habersiz olamn §UU.ru olmaz. 
Mukallid ise ba§kasma uyar. 

8) «inkar edenlerin yapt1g1 i§le bizi helak mi edeceksin?n Yani 
§irk ve inkarlanndan dolaYJ. onlan cezaland1racak olsa onlar bunu soy
lerler demektir. Ytice Allah onlan, peygamberlerine muhalefet ettikle
rinden, onlan yalanlad1klarmdan dolaYJ. helak etrni§tir. Eger Allah on
Ian §irk konusunda babalanm taklid etmelerinden dol~YI. peygamber 
gondermeksizin ve bir huccet gostermeksizin helak etseydi, inkar eden
lerin yapt1g1 ile onlan helak etmi§, yahut yap.tlklan i§in batll oldugun
dan haberleri bulunmad1g1 halde cezalandirrnl§ olurdu. Oysa yiice Allah, 
bir rriemleketi zulmtinden dolay1 halk1 habersiz iken yok etmeyecegini, 

. I 

onlan ancak sakmd1rd1ktan soma helak edecegini beyan etmi§tir . . 
9) Yuce Allah, onlann her birini kendisinin onlarm rabb1 ve yara

tlclSl olduguna dair nefislerine kar§l §ahid yapffil§ bunu kitabmda bir 
c;ok yerde onlara hatlrlatrnl§tlr. «Onlara yer ve gokleri kim yarattl? 
diye sorsan, Allah, diyeceklerdir. Nasll (Allah'n1 birliginden) saplyor
}ar?ll Yani, Allah'm kendilerinin rabb1 ve yaraticlSl oldugunu itiraf 
ettikten sonra Allah'm birliginden nasll sap1yorlar? demektir. B~ nevi 
ifadeler Kur'anda c;oktur. Allah'm onlan, kendileri hakkmda §ahid kll
digi ve peygamberleriyle hatlrlattl~ huccet i§te budur. «Yer ve goklerin 
Yaratlc1s1 Allah hakkmda §tiphe mi vard1r?n Allah onlara bu itirat ve 
bi1giyi peygamberlerinin lisamyla hatlrlat.makta, onlan kendisinin icad 
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ettigine dair ikrarlan bulundugunu onlara huccet getirdigini zikretme
mektedir. 

10) Allah Teala hunu bir ayet (ibret) kllffil§tlr. Ayet : Gi::isterdigi 
§ey kendisinden ayn dii~um1lmeyecek ~ekilde gosterdigi §eyi ag1klayan 
ve ac:;tk olan i§S.rettir. Bu, Allah'm ayetlerinin ~amd1r. Onlar; belli bir 
§eyi gosteren belli deliller ve i~aretlerdir ki onu bilmeyi gerektirir. Yiice 
Allah ((Boylece biz ayetleri ac;1klanz. '' Yani bu tafsil ve agtklama gibi 
biz ayetleri a<;Iklanz. 110la ki onlar (~i rkten tevhide, ktifiirden imana) 
donerler.n buyurmu§tnr. Bunlar, Allah'm kitabmda mahlukatmm ne
vileri ic:;in a~1klad1g1 de!Hler, ayetlerdir. Bunlar dt§ ve ic:; deliller, nefis
lerinde, yaratth~larmcla bulunan deliller, c;evrede bulunan, Allah'm ya
ra tttgt ve varhgma, birligin~. peygamberlerinin dogruluguna, ahiret ve 
k1yamele delalet eden delillerdir. Bu delillerin en ac:;1g1 ; ki§inin ken
dinde mii§ahede ettigi, Allah'm onun rabb1, yaratlclSI, kendisinin de 
O'rtun kulu, mahluku, sonradan var ettigi eseri oldugu, var eden biri 
olmadan meydana gelmesinin, ya da kendi kendini var etmesinin mu
hal oldugu, kendini var edim bir varedicinin bulunmas1 gerektigi deli
lidir. Bu ikrar ve mii§ahede, insanm yaratlh§mda vard1r, sonradan ka
zamlma degildir. Bu ayet, Rasulullah'm uHer dogan fltrat iizere do
gar." hadisine ve « (Resuliim!) sen yiiz'iinii ••hanifn olarak dine, Allah 
insanlan hangi nfttratn iizere yaratmt§ ise o fltrata c:;evir. Allah'm ·ya
ratl§mda degi§me yoktur. i§te dosdogru din budur; fakat insanlarm 
c:;ogu bilmezler.)) ayetine uygundur. Miifessirlerden bir ktsnu - Zamah
§eri gibi- sadece bu g6rii§ii zikretmektedirler. Bir ktsnu da yalmz bi
rinci g6rii§ii zikretmektedirler. ibn el-Cevzi, Vahidi, Mav.erdi ve ba§ka
·lan da her iki g~rii§ii zikretmektedirler. Hiiseyn ibn Yahya el-Ciircani 
§Oyle demektedir : Bu ooliim; Hz. Peygamber'den rivayet edilen «Al
lah Actem'in belini sJvazladl, ondan neslini gtkanp s6z ald1ktan sonra 
tekrar oraya iade etti.11 mealindeki hadise itiraz ederek ileri siiriilen 
te'vile ~oylece kar§l c:;1kanlar hakkmdad1r: ~ayet si::iz alma; billug ve ol
gunluktan sonra ise tekrar bele iadE7 edilme miimkiin olmayacagmdan 
muhaldir. Bu kirnseye §Oyle cevab verilir : · Buradaki <dade ettiH demek, 
<<eder~~ demektir. Nitekim «Rabbm aldln soziiniin manas1 da <<ahrll tar
zindadlr. Buna gore hadisin buradaki manas1 : Sonra onlarm olmesiy
le onlan onun beline iade eder, tarzmda olur. Qiinkii, insan oldiigu za
man defin ic:;in t.opraga iade edilir. Adem de topraktan yaratllmi§ ve 
oraya iade edilmi~tir. Topraga iade edilen insan, Adem'e ve onun be
line iade edilmiq demektir. Bu hadisi zahirine gore anlad1g1nuz zaman 
ayetle hadisin arasmda farkhhk olacakt1r. Meger ki bizim te'vil ettigi
miz gibi anla~Ilml§ olsun. Qiinkii Allah Teala «Rabbm Adem'in neslin
den, onlann bellerinden soylanm ~1kard1, ,, buyururken Actem'in ken-
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disini zikretmemi~tir. Burada Adem, sadece neslinin onun ~ocuklan 
oldugunu bildirmek i\!in zikredilmi~tir. Hadisde ise onun belinin sivaz
land1~ndan bahsedilmektedir. Ayette ve hadiste ge~en olaYl ancak bi
zim yaptlg1m1z te'vil ile uzla~tlrabiliriz. Ciircfmi: Ben diyorum ki; biz 
ayette ,ge\!en olayda, selef-i salihinden 'olan ehl-i ilmin gorii§lerine mey
lederiz, kabul ederiz. Dogruya gotiiren ise Allah'tlr, diyor. Ehl-i siin
net'ten baz1 · ilim erbab1 yukar1daki itiraza cevab sadedinde muhtemel 
ve arap grameri ile ayetin nazmm1 birle§tiren bir mana zikretmi§tir. 
~oyle ki: uRabbm ademogullarmdan aldt.n ciimlesinin cevab1 ((evet 
dedilern dir. Burada ciimle biter. Sonra bir ba~ka ciimle ba§lamaktadlr. 
Yiice Allah m~riklerin k1yamet giinii ne diyeceklerinden soz etmekte, 
ll§ahid oldukll diyeceklerini belirtmektedir. Yani Allah Teala diyor ki, 
((biz sizin kiyamet giinu onlarm hesab, miinaka§a, kiifiirle muaheze olu
nacaklanndan habersizdikn diyeceginize §ahid oluruz, demektir. Yiice 
Allah bu birinci habere bir ba§ka haber ekleyerek §Oyle demektedir : 
Ve §Una da §ahidlik ederiz : Siz k1yamet giinii (ne yapahm) babala
nmiz Allah'a daha once §irk ko§tu. Biz ise onlardan sonra gelen nesil 
idik. Yani, onlar §irk lro§tular. Biz heniiz <;ocuk iken bizi de §irke sii
riiklediler. Biz de onlara uyduk, yollarmdan gittik. Bizim bir giinah1m1z 
yoktur. Bu konuda giinah onlarmd1r. ((Biz babalanm1z1 bir yol 
iizere bulduk. Ve onlarm izinden gittik, dedilerll, ((Batll yolda ·gidenle
rin yaptlgmdan dolay1 bizi helak mi edeceksin?n yani onlarm bizi §irke 
itmesinden dolay1, demektir. 0 halde birinci olay biitiin mahlukattan 
soz almd1gm1 bildirmekte, ikinci ifade ise mii§riklerin k1yamet giinii 
ma'zur saJllmalan i\!in soyleyecekleri sozii bildirmektedir. Kur'an ve 
hadisdeki ifadelerin Iaf1z bak1mmdan farkll oldugunu, aralarmda c;:e
li§ki bulundugunu ileri siiren itirazc1ya §6yle cevab verilebilir : Rasu
lullah'tan rivayet edilen <cAllah Adem'in belini SlVazladu• mealindeki 
haber, Kur'an'da sadece bir bOiiim.ii anlatllan habere bir ilave anlamma 
gelir. Eger peygamber bu ilaveyi soylememi§ olsayd1 - Allah'm soz ald1g1 
o zamanda olan bir §eyi kitabma almamas1 ihtimali yoktur.- o zaman 
bir farkllhk olmazd1, faideyi art1rm1§ olurdu. La.f1zlar boyledir; kendileri 
farkh olup da aym §eye yoneldikleri zaman, bu hir \!eli§ki ifade etmez. 
Nitekim Yiice Allah Kur'an'da Adem'in yaratih§mdan bahsederken, bir 
defasmda oim topraktan, bir defasmda bal<_:Iktan, bir defasmda da ya
pl§kan c;:amurdan, bir ba§ka yerde ise c;:omlek gibi kuru c;amurdan ya
rattlgml soylemi§tir. Bu laf1zlar degi§ik oldugu gibi manalar da degi
§iktir. {;iinkii ne <;6mlek yapl§kan c;amurdur, ne de yapl§kan c;amur 
topraktlr. Ancak bunlanr1 ash bir §eydir; toprak. Buradaki ayet ile Hz. 
Muhammed'in uAllah Adem'in belini Sivazladi ve ondan neslini <;Ikar
du hadisi aym manaya gelinektedir. Sadece Rasulullah "Adem'in be-
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lini Slvazladn) cumlesini Have etmi§tiro Allah'm Adem'in belini Sivaz
lamasl, ondan onun neslini ~Ikarrn.asi, onun neslinin belini sivazlamasi 
ve onlarm bellerinden nesillerini ~1karmas1 demektiro Nitekim Allah 
Teala da bunu zikretmi§tiro ·Biz biliyoruz ki, Adem'in but'i.in nesli onun 
belinden degildi. Fakat ilk ku§ak onun belinden, ikinciler bundan, u~iin
c'i.iler de ikincilerden oldugu i~in butun nesil Adem'e niSbet edilebiliro 
<;unku onlar onun fer'i, 'q da onlarm ashd1ro (Re§id R1za, Tefsir el-Me
nar, IX, 367- 374) 0 

A~em'in Soyundan Alman Ahid 

Ey Rasul-i Kibriya! 0 vakti de ihtft.r et ki Rabbm, Beni Adem'den 
§imdikilerden tut da nesilden nesle Adem'e varmcaya kadar ademogul
lanmn sahib-i zurriyet olanlarmcl.an miiteselsilen her birini!1 bellerin
den zuriiyetlerini ald! , yani kudret eliyle se~ip aytrdl, vucuda ~lkardl 
ve onlan kendilerine kar~1 ~ahid yaptl, kendilerini duymayan o §Uursuz 
ziirriyyetlere ( l,;l ) ve t \:.\,IJJ ) §Utlrun1;1n bilfiil mebde'ini verdi: 
Her birine §Uhud ve ~eh[lclet fttratlm, kendi nefsinde hakkm te'sirini 
duymak ve duyurmak, i'tir9.f ve §ehadet etmek hilkatini, insanllk ru
hunu verip hepsini vahdaniyyet ve rububiyyetine §ahid klld1 da, kilar
ken Rabbtmz degil miyim? dedi. Uzerinizde diledigim gibi tasarruf 
eden ve etmek hakkt olan yegane malikiniz ve mutlak terbiye ediciniz, 
hakiminiz olduguma §Qhidsiniz, §ehadet edeceksiniz degil mi? diye nefsi 
hitab1 ile emanetini y'i.ikleyip rububiyyetini takrir ettio Hepsi de bela 
dediler, evet Rabbtmtzsm §1ahidiz, diye terbiye ve emaneti kabul ve 
§ehadeti taahhud eyledilero Hastll hi~ bir §ey degil· iken, alemlerin Rab
bmm rububiyyet hukmu ve yaytlma kanunu altmda yarat1p terbiye 
etmesiyle, §Uursuz zerreler halinde viicuda ~1kanhp biitiin zevkleriyle 
§Uurlu bir insan f1tratma girdiler, bir insan §ahsiyyetini aldllar, hi~ bir 
muhalefette bulunmad1lar, o vakit onlarda kufiir, imld yoktu, agyardan 
hi~ bir §ey tanumyorlard1. Hi~ bir §ey degil iken bir ziirriyyet halinde 
soyundan allmp anne rahminde a§llamp birle§meye attlan ve mutlak 
( l;l ) vr ( l;l._sl;, ~, ) nisbeti i~inde zaruri bir i§had u §iihud, bir 
teosir, teessiir sonucu clan bir §UUr f1tratma girip miikemmel bir akll 
idrak, bir fehm, tefhim bir irade ve ihtiyar hayatlmn inki§afma dogru 
giden biitiin mevcudiyyet ve failiyyetlerinde ancak O'nun emrine, ka
nununa uyuyor ve ancak Q'ndan yard1m ve destek abyorlaro Ve icabm
da bunu boyle soylemeyi deruhde ediyorlardt. i§te o Adem'in ilk evla
dmdan i'tibaren herkes, Rabbmm verdigi ve emrettigi insan fttrattm, 

0 vucuda §iihudu ahp kabul etmekle Rabbi ve kendisi aresmda boyle bir 
icab ve kabuliin sonucu olan bir f1tri akid altma girmi§ ve kendi nef-
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sinde Rabbma §ehadet ve ubudiyyeti taahhiid etmi§tir ki bu mukav:ele 
ve bu fitri sozle§me be§erin dini mebde'i, hukuki mebde'i, medeni ve 
i<;timai mebde'idir . . Bir <;ok mtifes.Sir demi§lerdir ki : Buradaki bu ahz 
i§had ve mukavele, temsili manadad1r. Allah Teala'nm biittin insanlan 
fitratlannm ba§langiCmda tevhid ve !slam'a delalet i<;in dikilmi§ afaki, 
enfU...~ rububiyyet delilleri ile istid1al ve !slam'a mtist,aJdd,o~.ll~lket
mi§ oldugunu, bir ternsilListiare yoluyla tas¥il!dir. ~yle K.i : · Alhih .Tea
la'mn be§er ruhlanna a:kl.I vei basireti bir tabiat yapmas1 ve bunlar 
i<;in afak ve enftiste bir tak1m deliller yiikseltmesi ve bu suretle onlar1 
mtikemmel olarak techiz ve temkin edip rububiyyetini ma'rifete tevcih 
eylemesi, diger taraftan onlann da bu tabiatlarla mtitecehhiz ve ka.mil 
imkan ile i.mkitnll ve ma.'rifete miiteveccih olmalan, hepsi Allah Tea
lf~'nm onlan emir ve hi tab tarik1yla i'tirata sevk, onlann <da tereddtitsiiz 
icabete kO§IDU§ olmasl suretine · te§bih olunarak istiare yoluyla bU SU
retle tasvir klhiUill§tir. Nitekim ( 0:-'~ ~~ \:l\i \a}" ,n~,J..\;:1_;-.)'jl, \,J J\Ai ) 
de emr ve icabet bOyle temsm oldugu gibi, bunda da ma'rUf manas1 ile 
bir i§had ve sual ile cevab, hakiki manasiyla bir mukavele dti§iinmek 
Iaz1m degildir. Sanki oyle denilmi§ ve oyle cevab verilmi§ de bir mu
kavele yapllmi§ gibi hukUki k1ymeti haiz olmas1 laZim gelen gti~lti bir 
f1trat yaratlll§l vardlr. Yani bu akid, emri, kavli, kelanu mahiyyette 
bir sOZle§ffie degil, bir bHgi giictiniin olU§Up meydana geli§i manasma 
bir fi'li akid demektir. Kelamullah'ta bu gibi temsillerin bulundugu 
kesin oldugu gibi bu mana, ekseriyyetin anlayi§ ve i:rli7Acma da mu
Vaflktlr. Ve kelamcilann gogunlugu da · bunun tizerinde yiirtimti§lerdir. 
Fakat dikkat edilirse burada daha ba§ka bir nokta vard1r. As1l mes'ele, 
insanlarm yalruz ataki . ve enftisi delillerden istidlal ile Allah'm bilgi
sine ula§mak kuvve ve isti'dadi degil, insan hilkatinin bilfiil bu delmer
den biri olmas1, her insamn nev'i ve ferdi f1trat1 ile vahdaruyyet ve 
rububiyyete §ehactet ve delaleti hentiz eda etmemi§ olsa bile Rabb1run 
takririyle tahammtil ve deruhde etmi§, tizerine alml§ bir §~Ahid bulun
masl diger bir deyi§le insanlar i<;in Allah'1 bilmek, Rabllgmt birlemek 
hakka inklyad ve islam meselesi; sade istidlal ile kazarulacak Slrf na
zari bir bilgi olmaytp kendi fitratmda yeretmi§ bir tabiat, nefsi gor
mek denilen kendini duymak, bizzaDJ.re ve genellikle kendinin kendi 
oldugunu tarumak bedihi §Uuru ile bera.ber kendinde gergekle§mi§ bir 
bedihi bilgidir. §u kadar :kL kendi §Uuruna varmak gibi sarih ve belirgin 
degil, onun altmda sakh bir gizli bedihiliktir ki sarih §UUr ile duyul
masl dikkat etmeye veya bir tenbih ve ihtara dayalld!r. Zira insanin 
bOyle zlffinen duymu§ bulunup ta farkmda olmach~ bir takrm §Uur 
mazmunlan vard1r ki, bir veya mtikerrer ihtarlar sayesinde uyamr 

Tefsir, C. VII F. 198 



IBN KESiR (Ciiz : 9; Sure : 7 

. Ve i§te Allah bilgisi de, mutlak \;I ._sl,.. §Uliru gibi boyle 
~uhudi, ruhun yaplSl i~inde yeretmi§ bir tabiattlr. Bilahare bu §eha· 
deti eda ve ifa etmeyen, uyan ve ihtarlara ragmen inkar ve kiiftirde 
ISrar edenler, ya vicdanma kar§I inad eden veya fltratl bozulmu§ ken
dilerinde bu garize kalmami§ olan, yani kavlen veya fi'len ahdini bo
zup ve nefislerini ziyan eden mahrumlard1r. Nitekim Frans1z filozofu 
Auguste Comte insan ti~ hal ge~irir : ilk fitratmda ilahi, sonra meta
fizik, sonra t11bii olur, dedigi zaman evvela bu f1trati i'tiraf, sonra da 
kendinde o fttratm bozulmu§ ve bozuklugun takarrtir etmi§ oldugunu 
Han eylemi§tir ki bu onun btittin insanhgi rgormesinde degil, yalmz ken
dindeki f1trat degi§ikligini gorerek sair insanlan da haks1z yere kendine 
k1yas etmesindendir. Halbuki terakki ve tekamiil , f1tratm bozulmasm
da degil, inki§afmdad1r. F1tratm bozulmas1 ( ....A).;. ~.lA! .;,- ....Al,;..i ) med
lultince bir tereddidir. ~imdi mesele, ma'rifetullah'm oyle bir f1tri ma'
rifet ve insamn buna §ehAdeti eda etmi§ bir fltri §ahid olmas1 cihetin
den mtilaham edilince; bu sozle§menin, s1rf tekvini bir mahiyette ol
maytp onunla beraber emri ve kelami bir haysiyyeti de haiz oldugunda 
§tiphe edilmemek laz1m gelir. Zira mesele yalmz vticudi degil, aym 
zamanda §Uhudidir, §UUr ile de alakadardir. Yalmz tekvini olsa idi 
bil'ahare bu §ehadeti eda etmeyen kimse bulunmamak icab ederdi. Ve 
§tlhudi nefis mevzuu bahsolan herhangi bir §Ulir vak1as1 ise her halde 
lafzi kelam He degHse de nefsi kelam He alakadar olmaktan uzak ol
maz. Qtinkti ruh, Rabbm bir emri oldugundan btittin ruhi vaktalar ve 
§UUri hadiseler, vakla-i emriyye olarak mtilahaza edilmek laz1m gelir. 
Her §UUrda bir ruhani teblig vard1r ki kelamm da ktinhti odur. ~u(ir ile 
alakadar olmayan tekvinlerde bu teblig yoktur, bunun i~in bir ruhun, 
bir §Ufu ,gti~tintin tekvini, aym zamanda onu kendisine teblig etmeyi, 
yani s6ylemeyi tazammun eder. ~u halde bu s6zle§me, tekvini olmakla 
beraber ruhi ve kelami yonti de haiz oldugundan buna mukavele de
mek de bir hakikat olur. Ancak bu hitab, latzi kelam ile degil, melaikeye 
olan teblig gibi nefsi kelam ile bir teblig telakki edilmelidir. Alma ; bir 
tekvin, i§had ruhun tiftirtilmesi He bir tekvin ve teblig ( ~f. .:.....JI ) hi
tabl ( \;\ .1;, ) den bir takrir, buna kar§l ( .).. ·) de bu tekvin, i~had 
ve takrlre mutlak bir nefsi baghhk ile goniillii olarak geregini ve taah
htiddtir. Her insanm, im:anhgmm esasm1 te§kil eden «ben» ve cc ben 
degih> duygusunun ic;inde bu taahhtid mtindericdir. ( ~f. .:.....JI ) hita
bmm ba§mda ( l.:.li, ) yahud ( )1.,"\i ) mtitea!lakmm tasrih edilmeyip 
de mukadder b1rakilmas1 bunun bir nefsi kelam olduguna i§aret de
mektir. Sonra ma'lumdur ki, §er'i ve hukuki mana ile bir akid ve mu
kavelenin hakikati; bir icab ile bir kabul arasmdaki irtibattlr. Ve bu 
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icab ile kabulun her halde lafzi kelam olmas1 §art da degildir. Asll 
·akid, iki nefsin bir maksadda birle§mesidir. iki taraftan nz.aya, yani 
i'tiraz1 terke del,alet efen fiil ile de icab ve kabul olabilir. Yerinde taat1 · 

· ile de bir akid olabilir. l!linaenaleyh bu .sQzle§me, s1rf ak1l ve istidlal 
giicuniin tekvini dahi olsa §er"an ve hukukan yine taat kabilinden ha
kiki bir akid ve sozle§medir. Anc,ak bu i'tibar ile mukavele. ad1mn veril
mesi temsili ve mecazi olur. Fakat izah ettigimiz mana ile bu tekvinin 
bir ni.hi tekvin olmas1 ve bir nefsi kelam cihetini de mutezammm bu
lunmasl i'tibariyle buna mukavele denilmesi dahi hakikat olur. Ve qi
tekim eski mufessirler de bunu bir temsil degil, bir hakikat olarak ri-
vayet ve izah eylemi§lerdir. Binaenaleyh ( ..)! 1,1\i ~J! .:.......JI ) mazmunu 
sade bir temsil degil, bir tahkiktlr. 

Gelelim bu misakm ne vakit vaki' olduguna: Bu hususta ii<; kavil 
vard1r: 

1 - Bir <;oklan zurriyyetin babamn sulbundeki ilk tekvininde ve 
daha ana rahmine tevdi edilmeden once vaki' olduguna kail (}lmu§lar
dir ki bunlar ayetteki i§had ve hitabm da zamamm alma zamam olarak. 
kabul etmi§ ve almamn manas1 da ziirriyyetin sulbden rahme ~Ikanl
masi degil, sulbden VUCUda ~1kanlmas1 demek olduguna zahib olmU§
lardir. Filvaki' zurriyyet; nesil ve eviAda dahi denilirse de, bunun as1l 
manasi gayet kU~Uk kannca demek olan «ZeiT» den veya sa~1lmak ma
nas~a «zii.rurn dan almarak be§er suyundaki zerre bi~imindeki canli
lardir. Bunun hem mufredine hem cem'ine itlak olunur. ~u halde bun
lara gore bu i§had ve «elestn hitab1, babanm sulbunden ~1kan zerre bi
<;imindeki canhlar ilk ~Ikt1g1 s1rada yapllmi§tir. Bu ise bu ziirriyyetin 
butUn insani mahiyyeti haiz bir nefis, yani yalmz buyumege namzed 
bir insanc1k oldugunu kabul ile mumkun olabilir. ·Lakin bu, bizim na-
zanmizda sabit degildir. Ve hatta ( _ri j.:;- .tt:.;l r.! ) gibi Kur'an nass
lanna da zahiren muhaliftir. Zerre bit;imindeki canlllar bilfill degil, 
bilkuvve bir insanc1k, telkih ile bir insan olmaga namzed bir canh ve 
belki henu\?anh hayat .haline de gelmemi§ nebati hayat organi·zma
sma sahib ?fr tohumcuktur ki bundan insan halk olunacaktlr. Buna 
heniiz ins~ ruh nefholunmarni§tlr. 0 halde bunlann nefislerin~ i§hadi . 
ve hitaba jeabetleri bir uzak gucii temsilden ba§ka bir mana ifade et
mez. Bu meyanda bazllan daha ileri gitmi§ ve demi§tir ki; zurriyyetler 
uzerindeki bu sozle§me babalannm degil, ta Actem'in sulbunden ~Ika
nldiklan zaman yapllml§tlr. Qiinku bu manada rivayet olunrnu§ baZI 
hadisler vard1r. ( ... ) 

2 - ibn Atiyye'nin bejram vechile bazllan da bu sozle§me ve taah
hudiin zamammn, bUlug zamam olduguna kail olm~lardir. Zira bir 
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. . 
ziirriyyetin nefsine tamamen · §Ahid olmas1, kendisinden ziirriyyet ~Ik-
mag·a ba§la<llgml gordiigii biilug zamanmda vaki' olur. Ve ancak o za
tnan . bilgiye tam yetenegi olur. · A.yette 1se alma ve §ahid klima buyrui~ 
mu§tur. Bu surette balig olniayanlann heniiz taahhiidii yok demektir. 
Ve ayetten bu manay1 anlamak i~in iki vecih miimkiindiir. Birisi-
( ~~ ..P ro-..ly-!1, ) zamirleri ziirriyyete irca' olunmakla beraber ziir
riyyete yeti§kin ~ocuk almaya miikemmel se~me man8.s1 vermek ve bu 
suretle alma ve · §Ahid klima zaman1m birle§tinnek veya. alma zama
myla ~hid kl-Ima zamamm ayinp sazle§menin ba§lang~cl alma vak
tinden, ~d klima vaktme kadar devam eden bir miiddet zarfmda 
ba§lam.I§ ve §18.hid klima va.kti olan . biilug zamanmda ( ~ ) taahhii
diiyle tamam olmu§ diye anlamak. ikincisi bu zamirleri ziirriyyete 
degil, Beni Adem'e. irca' etmektir ki bu Surette ayetin manasl cc:Beni 
A.demden her biri, sulblerinden ziirriyyetierinin ~1kinaga ba§lad1~ ve 
bu suretle nefislerini duyup kendilerine kar§I kendi mAhiyyet ve haki
katlerine ve Allah'm nimet ve terbiyesine §fthid olduklan s1rada, bu 
billuglariyle (- ~ ) diye Allah'm terbiye nimetini kabul, rububiyye
tine ink1yad ve Rabbani vahdaniyyeti tasdik ile ma'rifetullahi ve ubu
diyyeti taahhiid ettiler. Biilug hiikmii · gelince balig olmay1z, bu. zevki 
duymay1z demediler.'' demek olur. Bu, giizel bir manad1r. Fakat bu-· 
lug zamam bu sozle§menin akdi taahhiid zamaru degil, icra edilmesi
nin gerektigi zaman oldugunu da unutmamak Iaz1m gelir. 

3 -- Miifessirlerin ekseriyyeti ve ulema bu .sOzle§ffienin ba§langici; 
ziirriyyetin babamn sulbiinden ~1k1p annenin rahmine dii§mesiyle ~
la.mi§ ve o~da aleka, mudga, 1zam ve et kisvesi terbiye ve tesViyeleriyle 
yaratih§l belirip (__,.>\ Jl> .,Gi...:.:.l ~ ) uyarmca ruh iiflenerek insan §ek
line girdigi zaman ( c ~ ) taahhiidiiniin vuku1yle tamamlanmi§ oldu
gunu ve billug zamam bu taahhildiinun icrasmm gerektigi yani teklif 
ve vazifenin ba§langt~ zamam· bulundugunu beyan eylemi§lerdir. Usul-i 
f1klhta beyan olundug\f iizere; her ferdin insAni §ahsiyyeti, hukuki eh
liyyeti bu sozle§me ile bu taahhiid zamamndan ba~lar ve biiluguna 
kadar tekemmiil eder. Biilu.gdan i'tibAren de vazife geregi ve teklif te
vecciih · eylet ve bunun ilk hukuki eseri hayat hakkldlr. Bu andan 
i'tibaren ebeveynine ve be§er cemiyyetine, onun hayat hakk1m gozet
mek bir vazife olur. Ve bunun i~indir ki ~ocuk dii§iinnek bir su~tur. Ve 
yaratill§l belinni§ bir ceninin dii§iirillmesinden dolayi gurre laZim gelir. 
Ve cenine irs ve vasiyyet, sahih oldugu gibi, bir ceninin billuguna ka
dar lehine olan tasarruflar mu'teber sayihr. Bunda.n evvel 1se ziirriyye
tin, insani §ahsiyyeti ve hukuki §ahsiyyeti mukatrer degildir. Ancak · 
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babanm sulbiinde zuhurundan i'tibaren bir hukuki §iip-he vard1r. Me
sela azl, dinen mekruhtur. ~imdi ayetin mutazammm oldugu baz1 ima'
larla mealini §oyle miilahaza etmeliyiz. ( ~~ _p ) ( ~~1, ) za
mirleri ziirriyyete raci' olmakla beraber babalan olan :Beni Ademe 
veya hepsine de riicuu ihtimali ve ( ~.I. .:...JI ) takriri istifhammm 
anlatt1g1 minnet manas1 ve siyak, Sihak dolayisiyle bu ihtar §U mana
Ian hatirlatmaktadJ.r: Ma'lum ya insan, insan olmadan evvel kendini 
duymazken, soriradan duyar olur .«ben benim» der. i§te buriu diyebil
mek. onu ona veren Rabbma gizli bir duygu ve baghhg1 ve kendine 
kar§I ona §ehadet etmek taahhiidiinii tazammrun eder. Ve insamn biitiin 
gii~leriyle kerutini ve mahiyyetini mii§'ahede ettigi zaman da biilugun
dan ~lar. Beni Adem'den bir babamn sulbiinden bir ziirriyyetin alm
dlgl anda Rabb1mn bu fi'line oyle bir bagllhk zevki boyun egme ve 
hiikm-i rububiyyete oyle bir i'timf ve §ehadeti vard1r ki bu anda biitiin 

. heyecfuuyla kendini duyarken adeta kendinden ge\!er de Rabbmm zevk 
ve nimetine dalar. Kendinin babamn sulbiindeki halini kendine ihtar 
eden bu anda o babamn nefsinde Rabbmm ( ~.I. .:...11 ) hitab-1 izzetine 

· «bela» demekten ba§ka hakim bir hissi yoktur. Ve her insan, biilug 
anmda bu zevk ve heyecam mii.§ahede eder. Bunu mii§S,hede edebilme- · 
si de, onceden Rabbmm emrine ooyun egip insanhk ruhunu almasmm . 
neticesidir. §imdi buradaki bu zevk ve ne§ve de hakikatte ondan alman 
ziirriyyet dolaytsiyla kendini hat1rlaytp Ra~bma taahhiidiinii ifa et
mesi i~indir. 0 ziirriyyetin babamn sulbiinde ilahi yaratl§ ile belirlenip 
zerre bi~imindeki bir nefis mevcudiyyetiyle ve RabOO.ni sevk altmda . 
birle§me ve a§Ilama §evkiyle anne rahmine ge\!mek i~in harekete geti
rilmesi yiiziindendir. Her insan bOyle bir ziirriyyet iken · Rabbmm terbi-. 
yesine boyun egerek anne rahminde, mukadder nziklanyla beslenip 
tedricen aleka ve mudga merhalelerinden ge~erek kemiklelj lahim kis-
vesi giymi§ bir tasvir seviyyesine gelmi§ ve sonra da, <.).1 i.ll> .. IU~i ~) 
manas1 geregince Slrf bir Rabbani emir olan ruhun iifiiriilmesiyle onceki 
dogu§un gayesi olan diger bir dogu§a ·girmi§ ve o zaman kendini ve 
Rabbmm hitab1m nefsinde duyup kendine kal"§I Rabb1m i'tiraf ve 
O'nun vahctaniyyet ve rububiyyetine §ehadet vazifesini taahhiid eden 
bir insani §ahsiyyet olmU§ ( ~.I. .:...11 ) hitabma ({bela>> demi§tir. Her 
insan, f1trat §Uuru ile bOyle bir taahhiidiin altmdad1r. Kendini gorme 
ni'metinin vecibesi, nefsin haddini bilmek ve hakka §ehfu:letle hiikmii
ne ink1yad eylemektir. Binaenaleyh kendini gormenin tekemmiil ettigi 
biilugdan i'tibaren Allah' a kar§I bu §ehactet vecibesi · ve ubudiyyetin 
i:ras1 vazifedir.» (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, III, 2323 - 2333) 
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Tevrud Ger~egi 

Ha~d-i zAtmda tevhid ge~egi, yalmz ba§ma ins.anm f1tratmda gizli 
degildir. tnsanla birlikte c;evresini saran varllklar dunyasmm yap1smda 
da bu ge~ek yer allr. Zaten be§er f1trat1, c;evresini saran varhklann 
f1tratmdan sadece bir parc;ad1r. Onunla ilgili olup ayn degildir. Kai
nata htikmeden kanunlar bizzAt insan f1tratma da hukmeder. Bu arada 
insanoglu bu f1tri kabiliyetin ibretengiz te'sirlerini ve akislerini kainat 
kitabmda gorur ve bu gerc;egi itirat eder. 

Gerc;ekten de varllklar dil.nyasma hukmeden tevhid kanunu gerek 
kainatm §eklinde ve yap1 itibanyla uygunlugunda, gerekse lci.inat}n 
parc;alan arasmdaki muvafakatta, hareketin intizammda, kanunlarm 
surekliliginde ve devamll olamk bu kanunlarm kllinata hukmedi§inde 
te'sirleri apac;1k gorUiur. Son olarak da insan bilgisinin ula§abildigi pek 
az bir ilim mu'tasma gore kain-a-i;taki atomlann meydana geldigi ana 
cevherin birliginde bli tevhid kanunu te'sirini g6sterir. Nitekim atomun 
parc;alamp proton ve notronlarmn) aynlmas1 ile kainatta bulunan bu
ttin maddelerin netice itibariyle I§Ikdan ibaret oldugu son ilmi ke§ifler 
meya.nm.dadlr. 

Gun be gun insanlar bu kainatm tabiatma ve bu kainata hukmu
nu gec;iren kanunlann mahiyetinin birligme dair bir takrm vahdet ka, 
nunlannui baZI noktalanm ke§fediyorl·ar. ~u kadar var ki bu kanun
lar, kat'i bir otomatizm §e~linde degildir. Her §ey Allah'm engin tak
diriyle surekli ola:rak meydana gelmekte ve O'nun hududsuz m.e§iyye
tine uygun olarak .Yenilenmektedir. Yalruz biz, be§erin tahminlere da
yanan bilgisinin meydana c;Ikard1g1 ke§iflere tamamen guveniyor de
giliz. Zira be§erl vas1talarla elde edilmi§ oldugundan dolay1 bu bilgiler 
hie; bir zaman yakini bir hiikiim ifade etmezler. Bu kanunu belirtirken 
o tahminlere dayah bilgilere asia itim!Ad etmiyoruz. Sa.dece mucerred 
bir uygunluk dolayiSiyla onu da yam s1ra zikrediyoruz. Bizim ne turlu 
olursa olsun her hangi bir kainat ge~egi . ile ilgili hUkumlerimizlde ilk 
dayandlgimiZ, bilgi sahibi Yaradamn yaratlklan ile ilgili konularda 
tahrir etmi§ oldugu ma'lumattlr, Kur'an-1 Kerim :}Upheye mahal b1rak- · 
madan bu kainata hukmeden kanunlann vahdet kanunlan oldugunu 
ve bunlan da bir tek Yaradanm kendi me§iyyetine gore yarattl~m ac;Ik
c;a bildirmektedir . . Aynca Kur'an bu kainatm, Rabbmm emrine kulluk 
ettigmi, vahdaniyetini kabullendigini! Allah'm bilip de bize b~ldirdigin
den fazla bizim bilmedigimiz sade~e nimm ve intizammda seyir ve uy
gunlugunda eserlerini- mu§ahede · ettigimiz keyfiyyet dahilinde O'na 
kulluk vazifesini ifa ettigini §Upheye mahal b1rakmayacak §ekilde be
yan etmektedir ... 
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Allah'm engin -me§iyyetine uygun olara~ . bir takdir dahilinde de
vamll yenilenen · ve stirekli alarak cereyan eden btittintiyle kainata ha
kim bu kanun, bu kainatm bir -parc;as1 olmaSI Sifat.Iyla insamn btinye- . 
sinde de seyrini devam ettirmektedir. insan fitratmda istikrarh olarak 
yer etmektedir. Onu hissen anlayabilmek ic;in aktlla ilgili' bir duyguya. 
ihtiyac; yoktur. Bu kanun, fitrat yaluyla idrnk edilmektedir. Fi.tratm 
temelinde yerle§mi§ bulunmaktadir. insan fitrati bizzat onu anlar, her
hangi . bir bozukluk ve sap1khga duc;ar olmami§Sa .ona uygun olarak 
hareketlerini tanzim eder. Aksi takdirde bizzat omi idrak etmekten de 
uzakla§Ir, f1tratm ic;inde mevcud olan dahili kanunlara uygun olarak 
ytirtiyecegi.ne, hareketlerini gelip gec;ici arzularm ve heveslerin aki§Ina 
b1rak1r. 

Bizzat bu kanun bile insamn f1trat1 ile Yaradant arasmda akdedil
mi§ olan bir anla§mayt ifade eder. Bu anla§ma, insamn benligine tevdi' 
edilmi§tir. ilk dol?;u§undan beri insamn canh her hiicresine bu .anla§
mamn §artlarl emanet edilmi§tir. Zaten bu anla§ma, peygamberlerden 
ve peygamberlik mtiessesesinden c;ok eskilere gider. Ve bu anla§ma ge
regince insan biinyesinde mevcud alan her hticre yegane irade sahibi, 
yalmz ba§ma ·alemlerin Rabbi alan Allah'm rububiyetine §eha'det eder. 
Varllklara hiikmeden ve onlan tlasarrufu altma alan Al.lah'm rububi
yetine ... · Gerek lisan-1 hal ile alsun, gerekse lisan-1kal-ile olsun, fitra
tm verdigi ahid ve §ehadetten ~anra ba§ka bir huccete)uzum' yoktur. 
Bir ferxiin kalklp da Allah'm insam tevhid akidesine gOttiren kitB:bm
dan haberdar olmadlgmi soylemesi ve bu tevhide davet eden .risa.Ieheri . . 
bilmedigini iddia etmesi hic;bir mesnede dayanma;z. ccBep bu varhklar 
alemine (;!Ikmca atalanmm §irke taptlklanm gordtim, · binaenaleyh 
benim ontimde tevhid akidesini bilmek ic;in hic;bir vaslta yoktur, atala
nm dalalete dti§ttikleri ic;in ben de dalalete dti§tiim, ~olayts1yla asll 
~es'uller onlard1r, benini hic;bir sarumlulugum Y<?ktUr>;_ demesi hi~ bir 
mana if·acte etmez. :Bunun ic;indir ki o §eha·ctet ifadesini bhtiben bu 
hiikfun geliyor : .. ' -~ 

ccBu; onlarm k1yamet gtinti: Bizim ikrardan haberimiz yaktur ya
hut bi'roen evvel analanm1z, babalanmiz Allah'a 9rtak; kO§rnU§lar, -biz 
ise onlardan sonta gelen ziirriyetiz, o halde bizi_ bat1l i§leyen ve hak
Sizhk edenler ugruna helak mi edeceksin? de:ine·inel~ri ic;indir>> ... 

~~u kadar var ki Allah Teala kullanna merhametinden dalayi ... 
Kullanmn sapitlldlgi takdirde sapttacak kAbiliyette olduklanm, kendi 
f1tratlanmn her . zaman ic;in saptmc1 ·raktorlerle ma'rftz kalacag1m bii
diginden ottirii -nitekim Rl:l$lllullah (s.a.) be§er .btinyesindeki zaaf 
naktalarma dayanan c~nlerden ve. insanlardan · §eyt~Iilann yaptlklanm 
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zikretmi§tir- evet kullanna merhametinden dolay1 onlan bu f1tri ahde 
gore hesaba ~ekmemeyi takdir etmi§, kendilerine verdigi a.la.l ol~iisii 

ile temyiz kabiliyetine sahib olmalanna ragmen buna dayanamk pey
gamberler gondermeden, ayetlerini a~I~lattlrmadan onlan hesaba ~ek
meyi irade buyurmami§tlr. Peygamberferin onlann f1tratlm her tiirlii 
sap1khklardan, ataletten ve inhiratlardan kurlarmasml, ak1llanm arzu 
ve heveslerin baskiSmdan, zaaf ve §ehvetlerin · elinde:n ·Kurtarmalanm 
irade buyurmU§tur. Eger Hak Teala insanlann f1tri duyguhinmn · ve 
ak11Ianmn yalmz ba§ma insanlara dogru yolu gosterecegini, peygam
berlere ve peygamberlik miiessesine ihtiya~ hissetmeyeceklerini, ayet
lerin anlatllmasma ve a~1klanmasma luzlim olmadan da dogru yolu 
bulmamn miimkiin olacagim bilseydi onlan boylece hesaba ~eker, mua
heze ederdi. ~u kadar var ki Hak TeaM., ilm-i subhani'siyle kullarma 
ac1yor ve onlar i~in ana huccet olarak ris_alet miiessesesini g6nderiyor: 

<<Belki dogru yola donerler diye ayetleri bOylece uzun uzad1ya a~Ik-
hyoruz. ,, . . . ' · 

Belki onlar, bOylece f1tratlarmm icab ettirdigi noktaya donerler, 
Allah'a verdikleri ahde sanhrlar ve hakkm kendi biinyelerine tevdi' 
ettigi idrak _ve basiret duygularma donerler diye .. . Hadd-i zatmda bli 
gizli noktalara donmek goniillerde tevhid ge:rgeginin canlanmas1, kalb
leri biricik Yaradanma dondiirmesi, Hakk'm yarattl~ tevhid akidesine 
ve ger~ek f1trata donmek i~in kafidir ... Sonra da AHah Teala kullanna 
ac1m1§ ve onlara ayetlerini a~1klayan hatirlatiCI · ve korkutucq peygam
berler gondermi§t~r. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il- Kur'an, VI, 311- 314). 
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175 ·- Onlara ayet1erinuzi verdigimiz halde, onlar
dan s1ynlan ve ~eytan1n arkas1na taktlgi ve sonunda az
gmlardan olan o kimsenin haberini anlat. 

176 - Dileseydik onu, bununla yiikseltirdik. ' Fakat o; 
yere saplandi ve hevesine uydu. Artlk onun hali; o kopegin, 
hali gibidir ki, iistiine varsan da dilini sarlnt1p solur, kendi 
haline b1ra'ksan da dilini sark1tip solur. t~te ayetlerimizi 
yalanlayan kavmin hali boyledir_ Sen lnssay1 anlat, belki 
dii~iiniirler. 

177 - Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine zulme
. den kavmin misali ne kotiidiir. 

Soluyan Kopek Omegi 

. AbdurreztAk'm Sufyan es-Sevri kanahyla... Abdullah ibn Mes'lid' 
'(r.a.) dan rivayetine gore; «Onlara; ayetlerimizi verdigimiz halde on
lardan Slynlan ... kimsenin haberini anlat.ll ayeti hakkmda o, §Oyle de
m~tir: Bu, !srailogullanndan Bel'am ibn Baur denilen birisidir. ~u'be 
ve bi~klan da Mansur'dan bunu rivayet etmi~lerdir. Said ibn Ebu 
Ariibe'nin KatAde'den, onun ibn Abbas'tan rivayetine gare; bu ki§i, 
Sayfi :ibn er-Hahib'dir. Katade, Ka'b'm §Oyle dedigini nakleder : Belk~ 
ahalisinden birisiydi. Allah'm en ytice ismini bilirdi ve zorbalarla bir
likte Beyt-i Makdis'de otururdu. A vfi iSe :ibn Abbas'tan §Oyle rivayet 
etmi§tir: 0, Yemen halkmdan birisidir. Ona Bel'am denilirdi. Allah 
Te!la ona ayetlerini vermi§ti de o bunlan terketmi§ti. 

Malik :ibn Dinar der ki: 0, israilogullarmm bilginlerinden olup 
duas1 makbul olanlardan (duasma icabet olunanlardan) idi. Sikmtih 
durumlarda omi one ge~i.rirlerdi. Allah'm peygamberi Miisa, Allah'a 
davet etmek iizere onu Medyen kralma gondermi§ti. Kral ona arazi 
vermi§ ve o da krelm dinine uyarak Musa (a.s;) nm dinini terketmi§ti. 
Siifyan :ibn Uyeyne'nin Husayn kanahyla .. . :ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; bu ki§i Bel'amdir~ Sakif, onun Umeyye :ibn Ebu Salt oldugunu 
soyler. ~u'be'nin Ya'la :ibn Ata kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan 
((Onlara, ayetlerimizi verdigimi.z halde, onlardan siyrilan ... kinisenin 
haberini anlat.ll ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: 0, arkalia§mlz Umeyya 
ibn Salt'tir. · · 

Bu hadis, ba§ka bir kanaldan AbduUah ibn Amr'a varan sahih bir 
senedle rivayet edilmi§tir. Sanki o, bununla Umeyye ibn Ebu Salt'm 
ona benzedigini kasdetmektedir. Qiinkii Umeyye, ge~mi§ §erlatlere dair 
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bir~ok bilgilere sahibti, fakat bu ilminden istifade edememi§ti. 0, Al
lah RasuHi (s.a.) niin zamanma yeti§mi§ i§Aretleri, ayetleri ve 'mucize
leri ona ula§IIU§ ve her basiret sahibine a~1kca goiiinm~ken Hz. Pey
gambere tabi olmami§; milijriklerin sevgisine, onlara yarduna ve onlan 

. ovmeye yonelmi§, belig bir mersiye ile. mii§riklerin Bedr'e katllanlanna 
mersiyeler di.i.zmilijtur. Bir hadiste belirtildigine .gOre o; dili iman ettigi 
halde kalbl iman etmeyenlerdendir. Onun rabbani §iirleri, hikmetleri 
ve fesahati vard1r. Fakat Allah Teala onun kalbini islam'a a~mann§tir. 

ibn Ebu Ha.tim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivavetine 
gore; o, ccOnlam; .ayetlerimizi verdi~innz 'halde onlardan s1~lan ... 
kimsenin haberini anlat.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: 0, oyie bir 
adamdlr ki kendisine, kabul edilecek u~ dua verilmi§ti. Onun bir kans1 
ve bir ~ocugu Vardl. Kadm: U~ duadan birini benim i~in yap.» demi§ 
ve o : Biri senind.ir, diledigin nedir? diye sormu§tU. Kadm : Allah'm is
railogullan i~inde beni en giizel kadm k1lmas1 i~in dua et, demi§ ve 
o da Allah'a dua etmi§ti. Allah Teala onu, ismilogullan i~inde en guzel 
kadm kilml§tL Kadm, giizellikte kendisinin benzerinin olmad1gm1 go~ 
riince; ondan yiiz ~evirmi§ ve ba§ka bir · §ey istemi§ti. Bunun uzerine 
adam, onun bir kOpek olmasma dua etmi§ ve kadm kopek olmu§tu. 
Boylece iki duas1 l:x>§a gitmi§ oldu. Ogullan gelerek : Bu durumda bize · 
karAr ve rahat yok. Annemiz kopek oldu. insanlar bizi bununla aytpll
yorlar. Allah'a dua et ki onti eski haline ~evirsin, dediler ve o Allah'a:l 
dua etti de kadm eski haline dondu. Boylece u~ duii.c;1 da bo§a gitmi§ 
oldu ve ona nBestis» ad1 verildi. Bu hadis garibdir. 

Bu ayet-i kerime'nin me§hur olan nuzl11 sebebine gelince; o, isra-
. ilogullan. zamarimda eskilerden bir adamdl. Nitekim ibn Mes'ud ve 
seleften ba§kalan bOyle ooylemi§lerdir: ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn 
Ebu Talha onun zorbalarm §ehrinden Bel'am admda Allah'm ism-i 
A'zam'm1 bilen birisi oldugunu sayler. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem ve selef alimlerinden ba§kalan §oyle derler: Duas1 kabul olunurdu. 
Alah'tan ne istemi§se; Allah kendisine onu vermi§tir. Ona, peygam~ 
berlik verilmi§ti de bundan s1ynllp ~~t1, diyenlerin sozii ise; g.O
rji§lerin en g'arlbi, hatta en uzak ve en hatall olamd1r. ibn Cerir, bunu 
baz1 kimselerden rivayet etmi§se de sahih degildir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : Hz. Musa ve 
yanmdakiler; zorbalann bulundugu yere indiklerinde, Bel'am'm amca
ogullan ve kavmi kendisme ·gelerek : Muhakkak ki MUsa. sert bir adam
dlr. Yanmda kalaballk bir ordu vard1. Eger o biz~ galib gelirse; mahvo
lui:uz. Allah' a dua et de :Musa ve yamndakileri bizden geri ~evirsin, de
diler. 0 : Eger ben · Ml1sa ve yamndakileri geri ~evirmesi i~in· Allah' a 

· dua edersem; diirlyam ve ahiretim gider, dedL Onlar; bu isteklerinde 
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devam edince; o da Hz. Musa ve yamndakilere beddua etti ve Allah 
Teahl da ona verdiklerini <;ekip ald1. i§te Allah Teala'mn: ((Onlardan 
siyrilan ve §eytamn arkasma takt1g1 ... >> kavlinin anlam1 budur. 

Suddi der ki: Allah Teala'nm «Orasi onlara kirk yil har,am edildi.>> 
(Maide, 26) buyurd11gu, kirk sene sona erdiginde; Allah Teala Yft§a' 
ibn Nun'u peygamber olarak gonderdi. 0, israilogullanm c;agmp on
lara peygamber oldugunu, zorbalarla sava§I kendisine emrettigini ha
ber verd.i. Ona biat edip kendisini dogruladilar. · israilogullarmdan 
Bel'am denilen bir adam -aiim birisiydi, f\llah'm gizli olan ism-i 
A'zam'1m biliyovdu ve kiifretmi§ti- aynhp zorbalann yamna varch ve 
onlara : is:rtailogullanndan korkmaym1z. Onlarla sava§mak lizere ~lk
tigimz zama.n; ben, onlara oyle bir beddua edecegim ki helak olacaklar, 
dedi. Onlarm yanmda, diinyahktan ne dilerse kendisine verildi. Ancak 
kadmlara yak~a§anuyordu. Zira onlan biiyiik gor-uyordu. Bu sebeple 
kendisinin olan bir di§i merkeble miinasebette bulunurdu. i§te Al
lah'm: «Onlardan Slynlan ... )) buyurdugu kimse budur. 

«§eytamn arkasma takt1g1 ... >J §eytan; ona galebe ~alrm§tl. §eytan; 
ona ne emrederse hemen uyuyor ve itaat ediyordu. Bu sebepledir ld 
Allah Teala: «Ve sonunda azginlardan (§a§kinlardan ve helak olan
lardan) oldU.>J buyurmaktadir. Bu ayeti tefsir sadedinde, HafiZ Ebu 
Y:a'la el-Mavsili'nin Miisned'inde §byle bir hadis zikredilir : Bize Mu
hammed ibn Merzuk'un .. . Huzeyfe ibn el-Yemman (r.a.) dan rivaye
tine gore; Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurdu : Sizin i~in en ~ok endi§e 
ettigim ki§i; Kur'an'1 okuyan, Kur'an'm giizelligi . iizertnde gortilen ve 
islarn'1h yardimCISI olan, fakat Allah'm diledigi zaman bun:dan uzak
l~an ve onu arkasma atan, kom§usunun iizerine kll1~la yiiriiyiip onu 
§irk · ile itham eden ki§idir. Ben : Ey Allah'm peygamberi, bu ikiden han
gisf §irke daha layik-tlr; atllan mi yoksa atan ·m1? diye sordum. Bilakis, 
atan, buyurdu. Bu hadisin isnad1 ceyyid olup reviler i~indeki Salt ibn 
Behram (veya Mihran) Kufe'lilerin guvenilir ravileri:rJ.dendir. Murcie'
tlen olmak di§mda ba§ka bir §eyle itham edilmemi§tir. imam Ahmed 
ibn Hanbel, Yahya ·ibn Main ve ba§kalan; onu, giivenilir kabul et
mi§lerdir. 

«Dileseydik, bununla . onu yiikseltirdik. Fakat o, yere sapland1 ve 
hevesine uydu.)) ayetinde Allah· Te·ala §Oyle buyurur : «Dileseydik onu 
(veirni§ oldugumuz ayetlcrle diinya pisliklerinden kurtanrdlk.) yiicel
tirdik. Fakat o, yere sapland1. _ (Diinyanm zinetine ve giizelligine mey
letti. Onun lezzet ve nimetlerine yoneldi. Diinya, ak1l ve basiret: sahip· 
leri dl§mda ba§kalanm nas1l aldatmi§Sa, onu da aldatti.) >> 

Ebu Zahiriyye Hudeyr ibn Kureyb el-Hadrami ((Fakat o, yere sap
landl.>J ayeti hakkmda §oyle der: §eytan, ona ~nyas (Diimi§k nehirle-
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rinden birisidir) kopriisfule bir ok at1m1 mesatede goriinmii§ ve bir 
di§i merkebe Allah ic;:in dua etmi§ti. Bel'am da §eytana secde etmi§ti. 
Abdurrahman ibn ·cubeyr ·ibn Nefir ve birc;:oklan da bOyle soylemi§-

_lerdir. · 
Bu adamla ilgili olarak imam Ebu Ca'fer ibn Cerir - -Allah ori8: 

rahmet eylesin-- der ki : Bize Muhammed ibn Abd'iil-A'la'mn Mu'te
mir'den, onun babasmdan · rivayetine gore ona; ((Onlara; ayetlerimizi 
verdigimiz .. . kirnsenin haberini anlat.n ayeti sorulmu§ ve o Seyyar'tian 
§oyle rivayet etmi§tir : Bu ki§i, Bel'am denilen birisiydi. Kendisine pey
gamberlik verilmi§ti ve duas1 makbul idi. Mtisa (a.s.). israilogullan 
ic;:inde Bel'am'm bulundugu yere -veya §am'a- yoneldi. insanlar on
dan miidhi§ bir §ttkilde korktular ve Bel'am'a gelerek : §u adam ve. or
dusuna kar§l Allah'a dua et, dediler. 0 : Rabb1m ile isti§Areden sonra, 
dedi. Onlara beddua ·etmek hususunda isti§arede bulundu da kendi
sine : Onlara beddua etme, onlar benim kullanmd1r, i.;lerinde peygam- · 
berim var, buyuruldu. Kavmjne : Onlara beddua hustisunda Rabbunla 
isti$-re ettim ve bundan men'olundum, dedi. Ona hediyyeler verdiler, ' 
o da kabul etti. Sonra tekvar kendisine gelerek : Onlara beddua et, de
diler. isti§are edeyim de oyle, dedi. isti§lftrede bulundu ve k.EJndis~e 
bir §ey· gosterilmedi. isti§arede bulundum ve bana bir §ey gosteriJ..rp.edi, 
dedi. Eger Rabbm, onlara beddua etmeni istemeseydi birinci · seferde 
oldugu gibi seni bundan men'ederdi, dediler. Bunun iizerine ~z. Mus~ 
ve yamndakilere beddua etmeye ba§lad1. Onlara beddua ettigi zaman; 
dilinden kavmine · beddua dokiildii. Kavmine fetih nasib olmas1 ic;:in 
dua etmek istediginde; Musa · ve ordusuna fethin nasib ol~1 i.;in _ 
-veya buna benzer bir §ekilde- dua etti. Sana ne oluyor, goriiyoruz 
ki; sadece bize . beddua ediyorsun? d€diler. Dilimden sadece bunlar do
kiiliiyor. Ona beddua etseydim bana ieabet olunmayacaktl. Fakat size 
bir i§ gostereyim. Belki onlarm helaki bunda olur : Allah Tea1a zinay!l 
k1zar, ofkelenir. Eger 'Onlar, zina i§lerlerse helak olurlar. Boylec_e _Al
lah'm onlan helak edecegini umanm. Kadmlan <;:Ikarm, · onlan kar§I
lasmlar. Onlar yolcu bir kavimdir. Belki zina ederler de helak olunur-

. Jar, dedi ve boyle yaptllar. Kadm1anm .;1kardi1ar da onlan kai-§Ilactiiar. 
Kralm bir k1z1 vard1. Onun giizelligi hakkmda - Allah bilir ya-:- . !;Ok 
§eyler zikredUmi§tir. Babas1 - veya Bel'am- - : Kendini sadece .Musa'ya 
teslim edeceksin, dedi. Onlar, zinaya dii§tiiler. israilogullar1. oymakla
rmdan birinin ba§kam geldi ve o k1z1 kendisi ic;:in istedi. K1z : Ben ken
dimi ancak Musa'ya teslim ederim, dedi. Oymak ba§kam : Benim dere
cem §6yledir, durumum §6yledir, dedi. _K1z, babasma dam§mak iizere 
giti. Babas1 ona : Kendini ana ver, dedi. 0, ikisinin iizerine Harlin 
ogullanndan bir adam geldi. Yamnda m1zrag1 vardL ikisine m1zrag1yla 
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vurdu ve Allah da. ona oyle bir kuvvet verdi ki; ikisini birden rmzragma 
ge~irdi ' ve rmzra.gi iizerinde kald1rd1 da insanlar onlan gordiiler. Allah 
Teala onlara taunu musalla:t etti ve onlardan yetini§bin ki§i 'oldii. Ebu 
Mu'temir der kl: Bana Seyyar'm naklettigin:e gore; Bel'·am bir di§i 
merkebe · bi~i§ · ve nihayet el-Aluli -veya el-Aluli'den bir yola- gel
mi§, hayvana vurmaya bB.§laml§ ve o ilerlememi§. Ona kal"§I dikilmi§ 
ve: Bana ni~in vuruyorsun? 6niindekini gormiiyor musun? demi§. Bir 
de bakm1~ ki §eytan oniindedir. inmi§ ve ona secde etmi§. Allah Teala: 
«Onlara; ayetlerimizi verdigimiz halde onlardan s1ynlan... o kimsehin 
haberini anlat ... Sen kiSSayi anlat; belki dii§iiniirler.» buyurm~tur. 
Ebu Mu'ternir-der ki: Bunu bana Seyyar nakletti. Bilmiyorum, belki de 
~ka.Si:hin .SiOziinden bir §eyler onun arasma kati§mi§tlr. Ben de derim 
ki: 0/ Bel'am -<Bel'am da denilir- ibn Baul"A'dtr. ibn Eber oldugu da 
saylenir. Onun. ibn Baur ibn ~eht1m ibn Ku§em ibn Mab ibn Lut ibn 
Haran ~ibn Haran- oldugu da .sOylenir. ibn Azer oldugu da soylen
mi§tir. BelkA koylerinden birinde otururm~. ibn A.sakir der ki : 0, 
Allah'ni · iSm-i A'zam'1m bilirmi§. Dininden ~~km~t1. Onun Kur'an'da 
zikri ge~mektedir. SOnra ilm Asakir bizim burada zikretmi§ oldugu
muza beilzer ibr §ekilde Vehb ibn Miinebbih ve ba§kalanndan rivayetle 
onun klss8.snii Zikreder ki en dogrusunu Allah bilir. . · 

Muhairtnied ·ibn ishak ibn Yessar, Balim Ebu Nadr'dan rivayetle 
§Oyle der : Musa . (a.S;) ~am arazisinden Ken'an ogullan arazisine in
diginde; Bel'am'm kavmi,Bel'atn'm yanma geldi ve: israilogullanndan 
imran oglu MUsia, bizi, memleketimizden ~Ikarmak, oldiirmek ve bura
ya israilogullanm yerle~tirmek iizere geldi. Biz, senin kavminiz. Bizim 
bB.§ka bir yerin'li:Z yok. Sen duas1 makbul olan birisin. <;1k, onlam kar§I 
Allah'a dua et, dediler. Yaztklar olsun size. 0 Allah'm peygamberidir. 
Ya.runda melekler ve inananlar var. Nasll gidip onlara bedt;iua ederira. 
Allah benim bildiklerimi bilip dururken, dedi. Kendisine : Bizim (bB.§
ka) bir yerimiz yok, dediler. Ve bu sozlerinde devam ederek ona yal
vardllar, yum~tt1lar, nihayet kand1rd1Iar. 0 da kamp israilogullan 
askerini .gorebilecegi bir daga dogru gitmek iizere merkebine hindi. Bu 
Husban dag-Jdir. Dag iizerinde ~ok gitmeden merkebi ~oktii. Merkeb'den 
inip ona vu~u . ve hlzl~ndinp tekrar blndi. Qok yiiriimeden hayvan tek
rar ~oktii. On'a vurup tekrar h1zlandird1gmda ·Allah Teahl merkebe izin 
verdi de ona kal"§I bir huccet olmak iizere; onunla kon~tu ve: Yaz1k- 
lar olsun sana, ey · Bel'a.m, nereye gidiyprsun? Benim yiiziimii ~eviren 
oniimdeki melekleri g6rmiiyor musun? Allah'm peygamberi ve inanan
lara beddua ebmek iizere onlara kar§I m1 gidiyorsun? dedi. Fakat o, 
merkebe vurmaya devam etti. de Allah Teala onun yolunu serbest bi
raktl ve yiiriidii. Husban dagmm tepesine ~Iktlgmda MUsa. ve israilogul-
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Ian askerinin te~ine beddua etmeye ~ladL Onlara hangi kottiltikle 
beddua etmi§Se; dili kavmine 9evrildi. Kavmi i9in ne hayJ.r dua etmi§Se, 
dili israiloguUanna 9evrildi. Kavmi ona: Ey Bel'am, ne yapt1gm1 bi-. 
liyor musun? Sen, ancak onlara dua, bize beddua ediyorsun, dediler. Bu, 
benim sahip olmad1{?;1m bir §eydir. Bu, Allah'm tizerine galebe c;aldlgJ. 
bir §eydir, dedi ve dili du~an sark1p gogsune d~tu. Bunun uzerine on
lara : 1§te §imdi dunya ve ahiret benden gitmi§tir. Ancak hile ve hud'a 
kalnn§tlr. ~imdi size bir dtizen ·ve hile go.Sterecegim : Kadmlan gtizel
le§tirin. Onlara e§yalar verin. Sonra askere gonderin. Bunlan asker 
i9inde satsmlar. Onlara emredin. Hie; bir kadm, kendisini isteyen biri
sinden kendini geri 9ekmesin. Eger onlardan bir tek adam zina ederse; 
onlan~,: i§i, sizin lehinize bitirilmi§tir, dedi. Boylece yaptllar. Kadmlar 
asker i9ine girdiginde Ken'an'hlardan ismi Kesoo Bint Sur - bu, sur 
ummetinin reisi idi- adlnda bir kadm israilogullarmm buytiklerinden 
ve Seman oymagmm ba§kam Zimri ibn ~elum ibn Ya'kub ibn ishak 
ibn ibrahim'e ugrnch. Zimri ona kalk1p gi.izelligi ho§una gittiginde elin
den yakaladl ve onu goturi1p MU.Sa (a.s.) mn huzurunda durdu. Oyle 
samyorum ki; §imdi sen, bu, sana haramd1r, diyeceksin, dedi. Hz. Mu
sa: Evet, o, sana haramd1r. Ona yakla§ma, dedi. Sonra onu bir 9ad1ra 
sokup onunla mtinasebette bulundu. Allah Teala israilogullanmn ara
sma taun gonderdi. Hz: Musa'mn i§lerinin sahibi (idarecisi) Finhas 
ibn el~izar ibn Harun olup, Zimri ibn ~elum bu i§i yapt1gmda orada 
degildi. Taun israilogullan arasmda dolamrken geldi ve durumu og
renip harbesini aldl. Harbesi bi.itiiniiyle demirdendi. ikisi yatarlarken 
9ad1ra girdi ve ikisini de harbesine gec;irip onlan harbesiyle gage kal
dmp 91ktl. Harbeyi koluyla tutmu§ dirsegini bogriine dayann§tl. Harbe 
yana{?;lna dayanmi§tl. Sakali he~iiz yeni <;1k1yordu. Ey Allah'1m, sana 
isyan edene. ~te biz, boyle yapanz, dedi de taun kaldmld1. Zimri'nin 
kadmla zina etmesi ile Finhas'm onu oldurmesi arasmda israilogulla
rmda.n taun nedeniyle olenler sayJ.ldL Giiniin bir kiSmmda olenlerin 
yetmi§bin -azaltanlar yirmibin derler- ki§i oldugu goriildu. Bu se
beple israilogwlan, kestikleri her hayvamn kamm1, kolunu ve yana{?;lm 
FinhAs ogullarma verirler. <;unkii o, Harbeyi bogriine dayandirnn§, onu 
kolu ile yakalami§ ve yan.ragma dayaml§tlr. Btiti.ln mallannm ilk ve en 
gtizellerini de onlara verirler. Zira Finh&c;;, babas1 izar'm ilk c;ocuguydu. 
Bel'am ibn Baura hakkmda Allah Teala : ccOnlara; ayetlerimizi verdi
gimiz halde onlardan s1ynlan . . . o kimsenin haberini anlat . . . sen k1ssayJ. 
aniat; belki d~unurler.» ayetlerini indirrni§tir. 

ccArtlk onun hali; o kopegin hali gibidir ki; tisttine varsan da dilini 
sark1tlp solur, kendi haline b1rak8an da dilini .sarkltlp solur.» ayetinin 
arilammda mfrfessirler ihtilat . etmi§lerdir. ibn ishak'm Salim ibn Ebu 
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. adr'dan rivayetine gore; Bel'am'm dili. gogs.iine sarkmi§tlr. Bu ifade 
·re; onun iistiine vanld1gmd~;~: veya kendi haline biraklldigmda dilini 
sarklt1p soluyU§uyla kopege benzetilmektedir. Ayetin anlannmn §Oyle 
oldugu <;la .soylenmi§tir: Onun dalalette devam edip imana davetten 
istifade etmerni§ olrnas1yla kopegin dilini sark1tlp solumas1 durumu ay
rudir. Ustiine yiiriisen de, kendi haline b1raksan da her iki halde o dilini 
sark1t1p solur. Bel'ain da boyledir. Ogiit ve imana ~ag1rmaktan veya 
duadan istifade etmez. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet.lerde §oyle bu
yurmaktadir : <!~iiphesiz ki,. kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir, 
inanmazlar.» (Bakara, 6), <10nlar i~in ister magfiret dile, ister magfi
ret dileme. Onlar i~in yetmi§ defa magfiret dilesen de Allah onlan ba
gi§lamayacaktlr.»· · (Tevbe, 80). ~oyle de denilmi§tir : Kafirin ve muna
flkm kalbi; ~~pltWI§tlr, zay1ftlr, i~inde hidayet yoktur. <;alkantllar i~in
d~ir. Ayette muna!Ikm durumu, bu §ekilde anlatilmieytir. Bu gorii§un 
benzeri, Hasan el-Basri ve ba§kalarmdan nakledilmi§tir. 

(('Sen klssay1 anlat; belki dii:;iiniirler.» ayetinde Allah Teala pey
gamberi ¥uhammed (s.a.) e §6yle buyuruyor: Sen onlara k1ssayt anlat. 
Belki onlar. --Bel'am'm halini bilen, Allah'm kendisine ogrettigi ism-i 
A'.mm ile bir §ey istediginde kendisine verilen ve onunla dua ettiginde 
duasma icaoet edilirken bunu Rabbma itaatm di§mda kullanmi§ ol
masi; ~ah:rp.an'm tamftarlan aleyhine, imanh halka, · o zamanda Al
lah'm kulu,. el~isi, .Kelimi imran Oglu Musa'ya tabi olanlara beddua 
etmi§ olrriasl sebebiyle, Allah'm onu saptirmas1 ve rahmetinden uzak
la§tlrmasi huslisunda cereyan edenleri bilen israilogullan gibi dii§iiniir-
ler. Boylece onlar gibi olmaktan sakmirlar. Allah Teala muhakkak ki 
onlara ilim vermi§, diger araplardan onlan ayirmi§, iistiin k1lm1§, Mu
hammed (s.a.) in Sifatmi onlare vermi§tir. <;ocuklanm bilip tamdik
lan gibi onun Sifatlanm bilirler. Ona tabi ve yard1mC1 olmaya insan
lann en laytkl onlardir. Nitekim peygamberleri bunlan kendilerine ha
ber vermi§ _ve emretmi§tir. Bu sebepledir ki onlardan kim kitabmda ona 
muha.J.efet eder ve gizleyerek Allah'm kullanna onu bildirmezse; Allah 
Teala ahiretteki horluga ilaveten diinyada da onun ba§Ina zillet ve 
horluk getirir. 

<!Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine zulmeden kavmin misali 
kotiidiir.» ayetinde Allah Teala §6yle buyuruyor: Ayetlerimizi yalan
layan kavrpin misali ne kotudiir. Yiyecek ve §ehvetini giderecek §eyleri 
elde etme~ten b~§k~ bir dii§iincesi olmayan kopeklere benzetilmi§ ol
malan, ol?lar i~in ne kadar kotiidiir. i§te kim, ilim ve hidayet sahasm
dan ~1kar, nefsinin arzusuna yonelir ' ve §ehvetlerine tabi olursa; o, 
kopege benzer . . Onun ~ali ne k'adar kotiidiir. Bu sebepledir ki Bubari'nin 
Sahih'inde ~iki,edilen bir. hadiste Allah RasuHi (s.a.) §6yle buyurmu§-
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tur : Bizim i~in kotu omek yoktur. Hibesinden donen, kusmugundan 
donen kopek gibidir. Onlara Allah zulmetmemi§tir. Bilakis hidayete 
tabi olmakla, Mevla'ya itaattan yuz ~evirip imtihan yurduna meylet
meleri, lezzetleri elde etmeye ve arzulanna boyun egmeye yonelmeleri 
ile bizzat kendileri kendilerine zulmetmi§lerdir. 

~ /-' (;, J' -:IJ .. {:-j•.:, .......... '\.. -;:'\~, .... J-:,..,', .,........ ...... 
~!).,~~ ~~~" .... · .. J' .J~K~.Q\ ~y 

178 - Allah; kimi hidayete erdirirse; odur hidayete 
eren. Kimi de saptln.rsa; i~te onlan;llr husrana ugrayanla
nn kendileri. 

Allah Teala buyuruyor ki : Allah kimi hidayete erdirmi§Se; onu 
saptiracak yoktur. Kimi de saptirmi§Sa; muhakkak ki ·o, hiisrandad1r, 
dala.Iettedir ve kaybetmi§tir. Allah'm diledigi olur, dilemedigi olma:z. 
Bu mana ibn Mes'ud'dan rivayet edilen §U hadiste ge~mektedir : 
Hamd, Allah' a mahsustur. O'na hamdederiz, O'ndan. yard1m dileriz, 
O'ndan hidayet isteriz, O'ndan bag1§lanma dileriz, nefislerimizin ko
tiiluklerinden ve kotU amellerimizden Allah'a s1gmmz. Allah; kimi hi~ 
dayete eri§tirse, onu dalalete gotiirecek kimse yoktur. Allah'tan ba§ka 
ilah olmad1gma, O'nun yegane ilah olduguna, ortag1 olmadl~na §eha
det ederim. Ve yine §ehadet ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve el
~isidir. Hadisin tamam1m imam Ahmed, Sunen sahipleri ve ba§kalari 
rivayet etmi§lerdir. · 

.::f¢."~" ·~~~'·t.f\~&~~vt .. :r.~-~~""'~j\:'.~~~iltt~~ '.J ~ ~ U'f ~~of: .. . ~~ .... ~~u;~· .... 
·, 0 ... -- .l.J 0 ,. .... ; -}~ .... • r. \ 
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179 - Andolsun ki; Biz, cinn ve insanlardan bin;ogu

n u cehennem . ic;in yarattlk. Onlann kal bleri vardrr; . anla
mazlar, gozleri vard1r; gormezler, kulaklan vard1r; duy .. 
mazlar. ·onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapik
tirlar. i~te onlar, gafilierin ta kendileridir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Andolsun ki Biz, cinn ve insanlardan 
bir <;ogunu; cehennem i<;in (hazirladik) yarattik. (Cehennem ehlinin -
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amelini i~leyeceklerdir. ). _Allah Teala yarat1klan yaratmak istedigin
de; onlar, olmadan once ne Y'apacaklanm bildi ve bunu gokleri ve yeri 
yaratmazdan ellibin sene once katmdaki kitabda yazd1. Miislim'in 
Sahih'inde Abdullah ibn Amr'dan rivayetle zikredilen bir hadiste Allah 
Rasulii (s.a.) §oyle · buyurmu§tur : Allah Teala, Ar§'I su iizerindeyken, 
gokleri ve yeri yaratmaooan ellibin sene once yarattiklanrun kaderle
rini takdir etmi§tir. Yine Miislim'in Sahih'inde Ai§e Bint Talha'nm tey
zesi, mii'minlerin annesi Hz. Ai§e (R. Anha) den rivayet edilen bir ha
diste Hz . .Ai§e §Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) ansardan bir ~ocugun 
cenazesine ~a~nlrm§ti. Ben: Ey Allah'm el~isi, ne mutlu ona. Cennet 
ser~elerinden bir ser~e. Kotiiliik i§lememl§ ve kotiiliige eri§memi§, de
dim. Bundan ba§ka rm olacak ey Ai§e? Allah Teala eenneti yaratt1 
ve babalanmn sulblerinde· iken o,na ehil olanlan yaratt1. Cehennemi 
yaratt1. Ve babalanmn sulblerinde iken ona ehil olanlari da yaratt1, 
buyurdu. Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste 
~yle buyurulur : Sonra ona bir melek gonderilir de §U dart kelimeyi 
yazmas1 em.rolunur : R1zkl, eceli, ameli, mutlu ya da mutsuz (§aki) 
oldugu. Daha once de ge~tigi iizere Allah Teala Adeni'in soyunu onun 
sulbiinden ~1kanp onlan sagc1lar ve solcular (ashab-1 yemin ve ashab-1 
§imal) olarak iki gruba aytrdi~nda: ~unlar cennet i~indir, aldlrmam . . 
~unlar da cehennem i~indir, aldlrmam, buyurmu§tur. Bu huslista ha
disler ~oktur. Kader meselesi onemli bir konu oldugu i~in buras1 onun 
geni§~e anlatilacagi bir yer degildir. 

Allah Teala: «Onlann kalbleri vard1r; anlamazlar, g0zleri vard1r; 
gormezler, kulaklan vard1r; duymazlar.» buyurur ki; onlar .Allah Teala'
mn yaratml§ oldugu bu ol'lganlanndan hi~bir §ekilde yararlanmazlar. 
Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurur: ((Ve kendilerine 
kulaklar, gozler ve kalbler vermi§tik. Ne var ki kulaklan, gozleri ve 
kalbleri onlara bir fayda saglamad1. <;iinkii onlar, Allah'm ayetlerini 
bile bile inkar ediyorlardi.» (Ahkaf, 26), ccS$rdlrlar, dilsizdirler, kor
diirler. Onlar artlk donmezler.l> (Bakara, 18). Bu, miinat1klar hakkm
dachr. Katirler hakkmda ise ~yle buyurur : ((Onlar; sag1rd1rlar, dilsiz
dirler, kotdiirler, akledemezler.>> (Bakara, 171). Onlar, ashnda hidayete 
kat§1 kor, sa~r ve dilsizdirler. «~ayet Allah, onlarda bir haytr gorseydi; 
onlara i§ittirirdi. Eger i§ittirmi§ olsayd1; yine de yiiz ~evirenler olarak 
arkalanm donerlerdi. >> (Enfal,- 23) , «Ne var ki, yalmz · gazler kor olmaz, 
gogiislerde olan kalbler de korle§ir.» (Haec, 46), ccRahman'I anmaya 
goz yumana; yarundan aynlmayacak bir §eytam arkada§ veririz. ~iip
hesiz ki onlar, bunlan yoldan ~1kanrlar. Bunlar da dogru yolda olduk
lanm sarurlar.» (Zuhruf, 36 - 37). 

«Onlar, hayvanlar gibidirler.» Hakk1 i§itmeyen, gormeyen, hidayeti 
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gormeyen bu kimseler; bu duyulanyia sadece dunya hayatmm dl§ go
riinii§uriden ma.i§etini te'min etmede yararlanan sahverilmi§ hayvan
lar gibidirler. Nitekim ba§ka bir ayette Allah Teala §Oyle buyurur : 
«Kiifredenleri ~ag1ranm misali; bagmp ~ag1rmadan ba§ka bir §ey duy-

·mayan (hayvanlar) a hayk1ranmki gibidir.>> (Bakara, 171). Onlarm 
imana \!agnlmalanndaki halleri; ~obam ~a.gtrcilgmda sa.dece sesini i§i
ten ve- fakat ne dedigini anlamayan hayvanlarm hali gibidir. Bu se
bepledir ki bunlar hakkmda, uHatta onlardan daha ~plkt1rlar. lJ buyu
rulmu§tur. Zira hayvan, sozunu anlamasa bile - boylelerinin hilatma
~bamn sUrdugu yere giderler. Zira hayvanlar ~k:afirin hilafma- ya 
tabiatlan veya Allah'm onlan insanlann emrine vermi§ olmas1yla ne 
i~in yarat1ldiklanm bilirler. Katir ise; Allah'a ibadet ve tevhid i~in ya
ratllffil§ oldugu halde, kufre dii§iip Allah'a §irk kO§ffiU§tur. Bu sebeple 
kim Allah'a itaat ederse; ahirette benzeri meleklerden daha §erefli olur. 
Kufredenlerden de hayvanlar daha iyidir. Bu sebepledir ki Allah Teala, 
uOnlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sap1ktlrlar. i§te onlar, gafil
lerin ta kendileridir. ,, buyurmu§tur. 

~~"'~,~("_A'_,-:" ...... , ......... l-~.(.y~·-:/ ' : \.' :".~\\' ~ "'\~ '' ·~ ~ !i ''Y'·<t\ ~ .... 
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180 - En giizel isimler Allah'1nd1r. Oyleyse O'na 
bunlarla dua edin. O'nun isimleri konusunda egrilige sa
panlan b1ralnn. Onlar, yaptlklannm cezalarinl g6recek
lerdir. 

Esma-i Hiisna 

Ebu Hureyre (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulti 
(s.a.) §oyle buyurur : 

Muhakkak Allah Teala'nm doksandokuz ismi vard.Ir. kim, onlan 
ezberlerse; cennete girer. 0 , tekdir, teki sever. Had.isi Buhari ve Miislim 
Sahih'lerinde Sufyan ibn Uyeyne kanahyla ... A'rac'dan rivayetle tahric 
etmi§lerdir. Hadisi Buhari, EbU Yemman kanahyla ... Ebu Zinad'dan 
rivayet eder. Tirmizi de Cuzcani kanahyla ve kendi isnad1 ile ... ~uayb'
dan rivayetle hadisin benzerini tahric etmi§tir. Onda ((Teki sever.>> kts
ffilndan sonra §U fazlahk vard1r : 0, Allah't1r, O'ndan ba§ka ilah olma-
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yandlr. RahmAn, Rahim, Melik, Kuddus, Sel<!l:~, Mii'min, Miiheymin, 
Aziz, Cebbar, Mii'tekebbir, Hahk, ·Bari, Musavvir, Gaffar, Kahhar, Vah
ha.b, Rezz8.k, Fettah, Alim, Kab1z, Bas1t, Hafid, Rafi', Muizz, Miizill, 
Semi', Basir, Hakem, Adl, Latif, Habit, Halil, Azim, Gafur, ~ekur, 
Aliyy, Kebir, Hafiz, Mukit, Hasil:i, Celil, Kerim, Rakib, Miicib, Vasi', 
Hakim, Vedud, Mecid, Ba1s, ~ehid, Hakk, Vekil, Kaviyy, Metin, Veli, 
Hamid, Muhsi, Miibdi, Muid, Muhyi, Miimit, Hayy, Kayyum, Vacid, 
Macid, Vahid, Ahad, Ferd, Samed, Kadir, Muktedir, Mukaddem, Muah
har, Evvel, Ahir, Zahir, Batm, Vali, Miiteali, Birr, Tevv·ab, Miintakim, 
Afiivv, Rauf, Malik, Melik, Celal ve ikrfun sahibi, Muksit, CB.mi', Gani, 
Mugni, Mani, Darr, Nafi', Nur, Hadi, Bedi, Baki, Varis, Re§id, Sabur. 
Soma Tirrnizi, hadisin garib oldugunu soylemi§tir. Hadis, ba§ka bir 
kanaldan olmak iizere Ebu Hiireyre'den rivayet edilmi§tir. Bu hadis 
dl§mda diger rivayetlerin ~ogurida isimlerin zikredildigini bilmiyoruz. 
Hadisi, ibn Hibban Sahih'inde Safvan ~ap.ahyla rivayet etmi§tir. ibn 
Mace ise Siinen'inde ba~ka tarikten Mu'SA ibn Ukbe kanahyla ... Ebu 
Hiireyre'den merfu' olarak hadisi rivayet etmi§, eksik ve fazlas1yla 
isimleri yukarda gec;tigi §ekilde zikretmi§tir. HaJ1zlardan bir cemaatm 
belirttigine gare; isimlerin bu hadiste zikredilmesi, idrac kabilindendir. 
(Bu hadis miidrecdir.) · \relict ibn Miislim ve Abdiilmelik ibn Muham
med es->San',ani'nin Ziiheyr Ibn Muhammed'den rivayetlerine gore; ona, 
ilim ehlinden bir(!oklarmm §Oyle dedigi ula§ml§ : Onlar, bu isimleri 
Kur'a.n'dan toplami§lardir. Nitekim Ca'fer ibn Muhammed, Siifyan ibn 
Uyeyne ve Ebu Zeyd el-Liigavi'den rivayetle bOyle bir hadis varid ol
mu§tur. En dogrusunu Allah bilir .. 

Sonra bil ki : Esma-i Hiisna imam Ahmed'in Mi.i,sned'inde rivayet 
ettigi §U hadisin de delaletiyle sadece doksandokuza hasredilmi§ degil
dir : Yezid ibn Harun'un ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) kanallyla Allah 
Rasulii (s.a.) nden rivayetine gore; o, §6yle buyurmu§tur : Birisine bir 
liziintii is'abet ettiginde; ey Allah'1m, ben senin kulunum. Kulunun og~ 
luyum. Cariyenin ogluyum. Almm · (kaderim) elindedir. Senin hiikmii
ne gore cereyan etmektedir. Benim hakk1mda Senin hiikmiin adaletli
dir. Kendini isimlendirdigin veya yaratlklanndan birine bildirdigin ve
ya kitabmda indirdigin veya katmda gayb ilmnde kalmasm1 tercih et
tigin ismin hiirmetine Kur'an'1 kalbimin bahan, ne§esi, gogsiimiin m1ru, 
hiizniimiin gidericisi, iiziintiimiin yokedicisi kllmam diliyorum, derse; 
Allah Teala onun hiizniinii, iiziintiisiinii giderir ve onun yerine ferahhk 
\·erir. Ey Allah'm elgisi, onu ogrenmeyelim mi? denildi de : Evet, onu 
~iten herkesin ogrenmesi gerekir, buyurdu. Hadisin bir benzerini ibn 
Ebu Hatim, ibn Hibban el-Arabi --Maliki alimlerindendir'- ((el-Ah
·;ezifi ~erh'it-Tirmizin isimli kitabmcta, baz1lanmn kitab ve siinnetten 



3172 iBN KESiR' (Ci.iz: 9; Sure: 7 

Allah'm isimlerinden bin ismi toplad1klanm zikreder ki en dogrusunu 
Allah bilir. 

Avfi <<O'nun isimleri konusunda egnlige sapanlan b1rakm.» ayeti 
hakkmda ibn Abbas'm §6yle dedigini rivayet eder : Allah'rn isimleri 
i~inde egrilige sapanlar; Lat'a dua etmek suretiyle inkar edenlerdir. ibn 
Ciireyc, «O'nun isimleri konusunda egrilige sapanlan blrakm.>> ayeti 
hakkmda Miicahid'in §oyle dedigini nakleder: Onlar, Lat kelimesinin 
Allah'tan; Uzza kelimesinin de Aziz'den tiiretildigini ileri siirmii§lerdi. 
.Katacte ((Egrilige sapanlann)) §irk kO§anlann' yalanlamas1 oldugunu roy~ 

, lemi§tir. Arap dilinde ilhad kelimesi; adaletten (orta yoldan) aynlmak, 
meyletmek, zulmetmek ve sapmak anlamlanna gelir. Kabirdeki lahd'e 
cle kazllma yoniinden k1bleye dogru saptlg1 i~in bu isim verilmi§tir. 

181 - . Yarattlklanm1zdan oyle bir ummet vard1r ki; 
onlar hakk1 gosterirler ve onunla adaleti uygularlar. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Yaratt1g1m1z (timmetlerden) oyle bt· 
iimmet vard1r ki; onlar (soz ve amel ile hak uzere kaim olup) hakkl 
gosterirler (hakk1 soylerler, ona ~agmrlar) ve onunla hiikmederler.>> 
Hadislerde belirtildigi iizere, . a,yette zikredilen iimmet; . Muhammed 
iimmetidir. Bu ayetin tefsirinde Katade'den . rivayetle Said derki : Bize 
ula§tlgma gore; Allah'm peygamberi (s.a.) bu ayeti okudugu zaman: 
Bu, sizin i~indir. Bir benzeri, siroen onceki kavme verilmi§tir : «M\lsa 
kavminden de bir topluluk vard1r ki halk1 ii"§Ad ederler ve onunla hUk
mederler.)) (A'raf, 159) buyurmu§tur. Ebu Ca'fer er-Razi, «Yarattikla
nnnzdan oyle bir ummet vard1r ki; onlar, hakk1 gesterirler ve onunla 
adrueti uygularlar.)) ayeti hakkmda Rebi' ibn Enes'in §Oyle dedigini 
rivayet eder: Allah Rasulii (s.a;) : Meryem Oglu is'a ininceye kadar 
muhakkak benim iimmetimden hak iizerc kaim olan bir kavim bulu-
nacaktlr, buyurmu§tur. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Muaviye ibn Ebu Sufyan'dan 
rivayet edildigine gore; Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurmu§tur: 

~~ :;.i ;J,t: ~~~~ ~ ·~~ Y. :)1 J ~~U. ~' ~ _, ~\C J\}· 'i 
Allah'm emri gelinceye kadar, iimmf'timden hakka yard1m eden 

bir grup mutlaka bulunacaktlr. Onlardan aynlanlar ve onlara muha-
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lefet edenler, onlara zatar vermez. Ba§ka bir rivayette bunlann ~arn'da 
olacaklan kaydedilmi§tir. · 

. ) ~ . . , 
~~ / ·~\. ••JJl_"'~ •1.,.~.'(.~(1>.• ..... • ' ' •/. -:"'/\'~:.(\'\'--~·'\"" 
~~~~--~\j~J.,t-".!~ ~~~~ ~'! 't~-'V' .. f ~ 

I 

. 182 - Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; Biz, on
Ian bilmeyecekleri noktadan derece derece· he lake yak
l~tinnz .. 

183 ·- Ben, o:p.lara miihlet veririm. Muhakkak ki Be
nim diizenim <;etindir. 

Allah Teala. : «Ay~tlerirnlzi yalanlayanlara gelince; Biz, oillan bil
meyecekleri · noktadan derece derece hela.ke yakla_,tmnz.1> buyuruyor. 
Onlara dlinyada riZlk ve g~irn yollariru a~ar. t~inde bulunduklan du
rurna aldarur ve kendllerinin bir §ey uzere olduklanru sarurlar. Nitekim 
Allah .. TeiUa ba§ka bir ayette : <cOnlar, kendilerine hatlrlatiian §eylerl 

· unutunca; Biz de, kendilerine her§eyin kap1Ianru a~tlk. Nnia.yet, ken
dilerine verilEm o §eyler yiizi.iriden sevinince, onlan yakala(ilk ve buttin 
tim.itlerinden rnahrurn kaldllar. Ve ooylece zulrnedenler gUrU.hunun 
ko~u kesilm~ti. Hamd, alernlerin Rabb1 olan Allah'a rnahsU.Stur.>> 
(En'arn, 44 - 45) buyururken burada da : «Ben, onlara rniih1et veririm. 
(t~inde bulunduklan dururnu onlara uzatmm.) Muha~kak ki Benim 
dtizenim (saglamdir) ~etindir.» buyurrnu§tur. 

184 - Dii~?iinmiiyorlar m1. ki; arkada$lannda hi<; bir 
delilik ydKtur. 0, . ancak apac;lk bir uyancad1r. 

I . 

Allah Tea.Ia buyuruyor ki: « (~u a.yetlerimizi yalanlayanlar)· du~ 
§linmuyorlar nn ki, ··arkada§lannda (Muhammed (s.a.) de) hi~ bir de~ 
lilik yoktur." (Bilakis o, Allah'm ger~ek el~isidir, hakka ~agmr.) 0, an
cak ap~1k bir uyanc1d1r.» Kalbi ve akh olup ta akledip anlayacak 
herkes i~in bu, son d~rece a~1kt1r. Nitekim Allah Tea.la, ba§ka ayetlerde 
~yle buyurur : ((Sizin arkada§mlZ asia deli degildir.>>· (Tekvir, 22), ((De 
lei : Ben, size ancak Allah i~in iki§er iki§er ve teker te}ter ka.Ikmaiuzt, 
sonra da- arkadaljlmzda · bir delilik olrnad1~ iyice dli§lin (up bilme-
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nizi) ogiitlerim. 0, ancak §iddetli bir azab oncesinde sizin i~in bir uya
nctdlr.•• (Sebe, 46). Allah Teala §oyle diyor : Sizden taassub ve inaddan 
uzak, Allah'm huzurunda halisane durmamZI istiyorum. uiki§er ve bi
rern toplu halde ve dagm1k, teker teker olarak uSonra dii§iiniin)) Al
lah'tan size risaleti getiren §U ki§ide delilik var m1d1r, yok mudur? ~a
yet siz, bunu yaparsamz onun ger~ek ve dogru bir el~i oldugunu a~lk~a 
anlarsm1z. 

Katade ibn Diame der ki : Bana zikredildigine gore, Allah'm pey
gamberi (s.a.) Safa tepesinin iizerinde idi. Kabile kabile seslenerek : 
Ey falan ogullan, ey falan ogullan, diye Kurey§'lileri ~agmnaya ba§lad1 
ve onlan Allah'm azab ve musibetlerinden sa.kmdmh. Onlardan birisi : 
Sizin bu arkada§tmz delidir. Btr::ikm sabaha kadar bagmp dursun; dedi 
ve bunun iizerine : uDii§iinmiiyorlar m1 ki , arkada§lannda hi~ bir delilik 
yoktur. 0, ancak apa~1k bir uyanctdlr.•• ayeti nazi! oldu. 

185 - Onlar; gbklerin melekutuna, Allah'm yaratt1g1 
herhangi bir l?eye ve ecellerinin yakla$IDI$ olmas1 ihtima
line hie; bakmazlar m1? Bundan sonra artlk hangi sbze 
inanacaklar? 

Goklerin ve Yerin Miilkii 

Allah Teala buyuruyor ki : Ayetlerimizi yalanlayan §U kimseler; 
Allah'm gokler ve yerdeki hiikiimranllk ve saltanatma, onlardaki ya
ratttklanna baklp bunlan dii§iini.ip ibret almazlar m1? Bak1p ibret al
salardl; bunla.nn, e§i benzeri olmayan Allah'a ait oldugunu, iba.detin 
ve halis dinin ancak kehdisine yara§aca~ bir Zatm fiili sonucu oldu
gunu bilirler, O'na iman ederler ve O'nun elc;isini dogrularlard1, O'na 
itaata donerler, kO§tuklan e§lerden ve putlardan aynhrlar, ecellerinin 
yakla§mi§ olmasmdan, kiifi.ir iizere helak olmalanndan, Allah'm aza
bma ve elim cezasma ~arp1lmaktan korkarlard1. 

<<Bundan sonra artlk hangi soze inanacaklar?n Muhammed (s.a.) in 
Allah katmdan getirmi§ oldugu bu sozii dogrulamadllarsa; artlk Hz. 
Muhammed'in Allah katmdan kitabmm ayetleriyle getirm~ oldugu 
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Korkutma ve sakmdlrmadan sonra buntar hangi korkutmadan, hangi 
sakmd1rmadan c;ekinip tasdik edeceklerdir? 

imam Ahmed'in Hasan ibn "Musa, Affan ibn Muslim ve Abdi.issa
med ibn Abdiilvaris kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah 
RasUiii (s.a.) ~yle buyurmu§tur: Mi'rac gecesi yeqinci gage ul~tl~m
da; iistiime bakt1m ve bir de gordiim ki §im§ekler ve ylldmmlar var. 
Bir kavme vardim. Kannlan evler gibiydi, ey Cibril, bunlar kim? diye 
sordum. Bunlar, faiz yiyenlerdir, dedi. Diinya semasma indigimde alt 
tarafnna baktlm ve toz duman, sesler gordiim. Bu nedir, ey Cibril? diye 
sordum. Bunlar, §eyatnl:ardir. Allah'm goklerinin ve yerinin meleku
tunu dii§iinmesinler diye ademogullannm gozlerini saptmyorlar. ~ayet 
bunlar olmasayd1, §a§Ilacak §eyler goriirlerdi, diye cevab verdi. Hadisin 
ravileri ic;indeki Zeyd ibn Ciid'an, baz1 miinker hadisler rivayet et
rni§tir. 

----- i Z A H I--- - ----

. Dii~iince 

Gerc;ekten de Kur'an-I Keri:q1 bu korkum; tehdidiyle Mekke'de Al
Iah'm ayetlerini yalanlayan bir topluluga hitab ediyordu. ~u kadar var 
ki Kur'an'm hiikmii devamh olarak belirli bir hadiseye bagh olmaktan 
son derece uzakt1r. Onlann islam IstilahJna uygup olarak adlandirdik
lan islam iimmetine kaflii tutumlan ve bunun kar§Ismdaki Allah'm 
miihlet . verme, yava§ yava§ felakete gotiirme ve c;etin dlizeni, ile ilgili 
va'd-i Rabbani'si yer ahyordu. Daha sonra bu tehdidi miiteakiben on
Iann kalplerini, gozlerini ve kulaklanm iyice kullanmaya c;agmyor, ce
hennemin yakaca~ olmaktan kurtulmalanm, gaflete · dii§memelerini 
belirtiyordu. Once onlan, kendilerine hak yolu .gasteren ve hakka c;~
ran Rasulleri konusunda dii§iinmeye davet ediyordu. GOklerin ve yerin 
mUlkiine bakmaya ve bu miilke serpi§tirilmi§ bulunan ilahi ayetleri 
gozetlemeye davet . etmi§ti. Aynca vaktin yakla§tl~ , ve bilinmeyen ecel 
miiddetinin gelip c;attlgi, kendilerinin ise hala gaflet ic;erisinde yiizdiik
lerini belirterek uyanmalanm bildirmi§tir. 

( ... ........ ..... .... .... ) 
Aslmda Kur'an dalgmken sars1yor onlan. Gafletteyken uyanyor. 

Kum ytg,.nlannm altmda ezilen ak1l ve duygulanm, fitratlanm kurta
nyor. Dogrudan dogruya, biitiiniiyle be§eri biinyelerine hitab ediyor. 
Her tiirlii ahc1 verici cihazlarma sesleniyor. Onlan sadece soguk zihni 
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bir mfulaka§aya daldmmyor. Aksine bfulyelerini sars1yor ve tA derin~ 
lerden silkeliyor : 

<cDii§fuuniiyorlar m1, ki arkada§lan olan peygamberde deliligin 
eseri yoktur o, ilerdeki tehlikeyi apa~Ik haber veren bir kimsedir» ... 

Kuren'ten bir topluluk, Hz. Peygambere kar§I giri§tikleri propa~ 
ganda sava§mda halkl aldatiyorlar ve Muhammed (s.a.) de delilik eseri 
bulundflgunu, bmaenaleyh bu tuhaf st>zleri soyl:edigini, alelade insan~ 
larm iislubunu hi~ de anlamad1klan bu yabanc1 §eyleri anlatt1~ru roy~ 
liiyorlatP1. 

Ger~ekten bu Kuren'li topluluk kendilerinin yalan s.Oylediklerini 
de biliyorlai'dl. Ust iiste katlapan rivayetler onlarm Rasulullah (s.a.) 
konusundaki ger~ek durumu bildirdiklerini, kendilerini Kur'an dinle
mekten a!Jkoymak i~in zor be zor tuttuklanru, son derece derin §ekilde 
Kur'an'm te'sirine . kapildiklanru anlatmaktad1r. Ahnes bin ~ureyk, 

Harb oglu Ebu Stifyan, Hi§am oglu Amr (Ebu Cehil) gibi Kuren'in 
ileri gelenlerinin ii~ gece iist iiste gizlice Kur'an dinlemeye gittikleri ve 
o Kur'an'da kendilerince bilinen bir §ey bulamadJ.klan; cizibesine ka
pildlklan me§hur bir kls.sadlr. Utbe bin Rabia'mn Fussilet suresini pey
gaml>Elrden dinleyip de · onun insamn biinyesini etkileyen te'sirleri 
kar§ISmda sars1ldl~ da mahim bir klssad.Ir. Buna benzer bir k1ssada da . 
hac mevsiminden once Kuren'lilerin gelen yabancllara Hz. Peygam
ber ve J{ur'an hakkmda soylemek i~in haz1rladlklan gizli plan da me§
hurdur. Nitekim Velid bin' Mugire'nin gelen miisatirlere Kur'an-1 Ke
rim'in miiessir bir biiyii oldugunu .sOyledigi de daha once anlatilllll§ti. 
Biitiin bu rivayetler g6steriyor ki oniar, bu konunun ger~ek durumun
dan ca.hil degillerdi. Bilakis biiy;i.iklenmeye kapiliil.l§lardi. 

( ~~ J,......; ~ ;;u1 ')'\ Jl ')') Allah'tan ba§ka ilah yoktur, Muhammed 
Allah'm Rasuliidiir kelimesinin saltanatlanru kokten tehdid ettigini, 
kullar1n 1kullara kul olmasrm temelden silip atarak, kullarm Allah'tan 
ba§kasma kullugunu onled.igini biliyor ve kendl saltanatlanndan kor
kuyorlardJ.. Kelime-i §ehadet'in, insanlar tarafmdan yapllmi§ olan bilu- · 
mUm putla.n yikmayi hedef ald1gm1 gayet iyi anhyorlardJ.. , · 

i§te bunun i~indir ki bu Kur'an-1 Miibin'in h~rkesi hayrete dii§ii
ren e§Sizligmi ve all§Ilagelen be§er sozlerinden farklihgmi tstismar edl- . 
yor, kendilerinden once ge~en, gaybdan haber veren ve delilikle ilgisi 
bulunan kimselerle bu fevkalade iiStiin 80zler arasmda bir ilgi kurmaya 
~all.§lyorlardl. Bir taklm delilerin s~ma sapan .sOzlerini kendi istek
lerine gore yorumlayan kimselerin kelime ve rumuzlarla konu§mala
nru bilinmeyen alemlerden gelen haberler olarak kabul edenlerin bu 
duygusunu i.Stismar ediyorlardi.. . Onlar bu eski ah§kanhklanm ko-
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uye kullanaril.k, Hz. Muhammed (s.a.) in soyiediklerinin delilik esen 
ve kendisinin de deli oldugundan oturii bOyle tuhaf ve garib 80zler soy
edigini ya}'lyorlardl. 

Kur'an-1 Kerim, daha once tamdtklan ve blldikleri arkada§lan ko
nusunda onlan dii§tinmeye c;agmyor. Daha evvel arkada§lanndan anor
mal hie; bir §ey gormerni§lerdi. Aksine onun eminli~ine, dogruluguna 
ve hikmet sahibi birisi olduguna §ehadet etmi§lerdi, Hacer-i Esved'l 
yerine yerle§tirme konusunda onu hakem kabul etmi§ler ve o•:nun ver
digi hiikme nza go.stererek bu ha.ldmane hukumle aralannda c;lkmasl 
miimkiin olan bir fitneden kurtulmu§lardl. Her turlii emAnetlerini onun 
yamna btrakmt§lar ve bu emanetlik vazifesi onun hicretine kadar de.:. 
vam etrni§ti. Hicret esnasmda o, bu emanetleri amcazadesi Ali .(k.v.) ye' 
teslim etmi§ti. · 

i§te Kur'an, onlan arkada§lanmn bilinen bu rnAzilerini, kendileri 
tarafmdan gorulen durumunu du§iinmeye ve dikkate almaya c;agm
yordu onlan ... Biitiin bunlar, .bir delilik eseri miydi? ... Bu bir mecnu
nun mu sozuydu?... Bir deli bu hareketleri yapabilir miydi?... HaYJ.r 
asia: 

«Arkada§lannda delilik eseri yok.tur. 0 ilerdeki tehlikeyi apac;lk 
haber veren bir kimsedir>> . . . · 

O'nun ne aklmda ne de sozlerinde bir kan§lkhk vard1r. 0, s!dece 
tehlikeyi bildiren apac;1k ve fasih olarak anlatan bir uyan·ctdlr. O'nun · 
sazii, delilerin sozune kan§maz. O'nun durumuyla delilerin durumu 
arasmda hic;bir benzerlik yoktur ... 

Sonra ... 
Goklerin ve yerin hiikumranl1gm1, · Allah'm yarattl~ her §eYi ve · 

ecellerinin yakla§ml§ olmas1 ihtimalini. dti§tinmiiyorlar rm? ... . 
Bir ba§ka sarsl§ bu ... Hayretlerle . dolu kainat kar§ISmda bir sars

ma ... Ac;1k bir gontil ve goren bir goz ile bu ulu ve deh§etengiZ k'Rinat 
mtilkiine bakmak; insan f1trat1mn iizerine }'lgtlan kum YJ.~lanndan 
kurtulmasl ve ozunde gizli bulunan hakikatl idrak etirlek uzere be§er 
biinyesinin ac;1kl1ga ka vu§ma.S1, tek bir Y.aratlcmm kudretine delalet 
eden i'caz ve ibda' eseri sahneleri gormesi ic;in tek ba§ma yeter, artar 
bile ... Allah'm yaratt1g1 her §eye nazar -goklerin ve yerin millkiinde 
nice §eyler vard1r_.:. kalbi deh§ete dti§tirmek, ki§iyi hayretten hayrete 
sevketmek ve akll butun bunlann ana kayna~.m ara§tlrmaya sevket
mek; bir kasda mebni engin bir nizam ic;erisinde c;ah§all bu mah
h1katl yoktan vareden iradeyi arR§tlrmak ic;in kafidir ... 

Bu yaratlklar, nic;in bugun oldugu tarzda olmU§tur da, saYJ.lmakla 
bitmeyecek ihtimaller dahilinde olan ba§ka bir yaratl11§ §ekline sahib 
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olmaill.l§tlr? Ni<;in bu yolda yuriimli§tiir de Jmkan dAhilinde alan ba§ka 
yollardan birisinde geli§memi§tir. Kimdir : onu bu · istikamette ytiru
ten? ... Kimdir onu oldugu §ekilde tutan? ... Kainatm tabiatmda cere
yan eden bu vahdetin s1m nedir? ... Eger bu tek bir iradenin surekli 
§ekilde cereyan · ettig~ tek bir kanunundan zuhur etmi§Se. Nedir onu 
meydana getiren? .. . Muhakkak ki canl1 organizma. Hay1r, hay1r hatta 
canll bir hucre. insam hayretten hayrete sevkeden fevkalade bir mu
cizedir ... Onun varllg-I .. . Terkibi ve hareketleri... Her an kendi as1l 
varhg-Iru muhafaza etmekle birlikte i9erisinde cereyfm eden devamll 
degi§me ameliyeleri... Kendiliginden neslini yenilemek uzere ba§ vu
rulan ·~·are!er ... Kendi vazifesini bilmesi ve bu vazifenin kendinden 
meydana gel en nesiller boyu uzamas1 .. . Kimdir a, bu canh pratoplaz
maya bakar da sonra zihni - haYir' fttratl ve vicd8.m- bu kainatm 
ilahs1z olarak meydana geldigini ve kainatta Allah'tan ba§ka ilahlann 
bulundugunu iddia edebilecek ahmak? . .. 

Evlenme ve tenastil yoluyla uzanan bir hayat ~izgisi bile, her kalbe 
ve kafaya tek bir Yaratlcmm idare ve kudretini hayktran birer §ahid 
durumundadlr. Yaksa kimdir o ki hayatl garantilemek uzere erkek ve 
di§i saytSiru devamll olarak bir ol~u dahilinde tutar ve ooylece <;!iftle§me 
ameliyesi muayyen miktarlarda seyrine devam eder? Ni9in bir zaman 
gelmiyor ki,_ dogan canhlar hep erkek olmuyor veya hep di§i? ... Eger 
bOyle bir§ey olacak alsa insan nesli sadece bir astrda yok alur gider .. . 
~u halde kimdir bu denge ternzisini ve tekerlegini nesiller boyu de
vamh ve mutenasib §ekilde tutan? ... 

Hi<; §Uphesiz kl denge, goklerin ve yerin varhgmdaki temel projooe 
mevcuddur. Tek ba§ma bu canh mucizesinde degil. Kainatm her ya
runda ... Bir atomun yap1smda denge unsuru planlanmi§ oldugu gibi 
bir galaksinin (kehke§an) yaptsmda da planlanmt§tlr. Aym d~nge, can
lllar arasmda muhataza edildigi gibi butiin e§ya arasmda da saglan
mt§tlr .. . Eger bu denge, bir kll paYl sarstlacak olsa a anda kainat kok
ten Yiklhr ... Ki~dir 6yleyse goklerde ve yerlerdeki bu buyuk denge te
kerlegini tutan? .. . Bu Kur'an'la ilk defa muhatab alan yanmada ara
bma gelince; onlar, bilgileri ile bu goklerde ve yerlerdeki Allah'm ya
rattigl e§yadaki e§Siz dengeyi ve uygunlugu nc anlayacak, ne de kav
rayacak durumdaydtlar ... f?u kadar var ki insan fttratl, bizzat derin
liginde kainatla uyu§ur ve konu§ulmayan bir dille onunla ancak fltra
tmm derinliginde anla§tr. Yeter ki insan; a<;:tk bir kalble, goren bir 
gozle bu kainata bir kerre baksm. Onun duygu ve ilhamlartm, dogruyu 
~O.Sterecek ve hakikati belirtecek tarzda allr ve degerlendirir. 

Nitekim insanoglu bu varhg-In ilhamlanm hissinde kavrarken biz
zat f1trati ile bu varhgm bir yaradam olmasm1 bulmul} ve hie; bir za-
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man bu ger~ek insanm hissinden uzak kalmaml§tlr. ~u kadar var ki 
bu gef'9ek Yaratlcmm s1fatlanrun hududu konusunda hatalara. dii§
mii§, nihayet gelen risalet miiesseseleri onlan saglam . bir gorii§e ula§
tlrmi§tlr. Ancak modern AllahsJ.Zlara gelince ki bunlar ~<bilimsel sos
yalizmin» taraftand1rlar. Onlar f1tratlan bozulmU§, §ekil degi§tirmi.§ 
varllklardlr. Aslmda onlar, Allah'm varllgmx inkar ederken kendi var
hklanru inkar etmektedirler. Ruhlarmda §iddetle hissettikleri ger~ek~ 

leri gormemek i~in direnmektedirler. 0 imans1zlardan birisi fezaya 
~1kt1~ zaman oradaki son derece iistiin manzarayt goriince - fezada 
as11l duran yuvarlak diinya manzarasm1- f1trat1 yerinden hopluyor 
ve i~inden gelen duyguyu haykmyor : ~<Kimdir bu fezayt bOyle bo§lukta 
tutan?» diye bagmyor. Fakat diinyaya inince, devletin korkusunu ve 
bask1sm1 hat1rhyor ve fezalarda dola§t1g1ru ama Allah'l bulamad1g1ru 
~yliiyor. F1tratmm oziinden gelen §iddetli duygu ve hayk1rmalan vic
dammn derinliklerinde hapsediyor. 

insana bu Kur'an'la hitab etme §erefini bah§eden Allah; aym za
manda insaru yaratan ve insanoglunun f1tratiru en iyi bilendir de. 

i§te son olarak onlann kalblerine bir oliim temas~yla dokunuyor. 
Belki yakm bir zamanda bilinmeyen gayb aleminde kendilerini de ku
caklar ve bagnna basar. Halbuki onlar hala bundan gaflet i~indeler : 

ccVe ecellerinin yakla§ffil~ olmas1 ihtimalini dii§iinmiiyorlar m1 ?n ... 
Kim bilir belki de ecelleri yakla§m1~t1r. Belki de onlan gaflet amn

dayken yakalayacakt1r. Bilmez onlar Allah'm perdelerle ortiilii gayb 
a.Iemini. Ve bilmiyorlar ki onlar her zaman Allah'm kabzas1 i~erisinde
ler. Bir tiirlii ~1k1p kurtulamazlar oradan. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il -
Kur'an, VI, 332 - 337) . 

--oOo--- -

186 - Kimi Allah saptinrsa; onu dogru yola gotiire
cek yoktur. 0, bunlan ta~ktnhklan ic;inde serseri bir halde 
btraktr. 

Allah Teala buyuruyor ki : Kimin hakkmda dalalet yaZilmi§Sa onu 
hie; kimse hidayete eri§tiremez. 0 kimse kendi nefsine baksa bile, bu 
ona hi~bir fayda vermez. Allah Teala ba§ka ayetlerde ~yle buyurur: 
((Kimin de Allah fitneye dii§mesini isterse; onun i~in senin Allah'a 
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. . 
kar§l hi~bir -§eye gucful yetmez.n (Mftide, 41), <<GOklerde ve yerde neler 
var bir bakm, der. Fakat · bunea ayetler ve ihtarlar, inanma.yanlar gu:. 
ruhuna fayda. vermez,>> (Yftnus, 101). 

187 - Sana k1yametin ne zaman gelip c;atacag1ru so~ 
ruyorlar. De ki: Onun bilgisi, ancak Rabbunm katmdad!r. 
Onun vaktini kendisinden b~kas1 ac;lklayamaz. Onun 
agrrhg1n1 gokler de, yer de kald1ramaz. 0 size ans1z1n 
gelir. Sen onu biliyormU!1SUn gibi sana soruyorlar. De· ki: 
Onun bilgisi ancak Allah katindad!r. Fakat insanlann 
c;ogu bilmezler. 

Klyametin Saatl 

Allah Teala: <<Sana k1yameti soruyorlarn buyuruyor ki ~ka bir 
ayette de: «tnsanlar sana k1yametten sorarlar ... »· (AhzAb, 63) buyur-. 
mU§tur. Bu ayetin Kurey§ hakkmda, ba§ka bir riVayette ~e yahudiler
den bir grup hakkmda nazil oldugu soylenmi§tir. Birincisi dogruya da
ha yakm goriinmektedir. Zira ayet, Mekke'de nizil olm~tur. Onlar 
vuku bulmas1ru uzak gorerek ve varhg1ru yalanlayarak ki.yametin vak
tini soruyorlardl. Allah Tealfl. ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : «Ve : 
Dogru sozliiyseniz bu tehdid ne zaman? derler.>> (Enbiya, 30), «O'na 
inanmayanlar, ~abucak gelmesini isterler. !man edenler ise, ondan 
korku ile titrerler. Ve O'nun hak oldugunu bilirler. !yi bilin ki; klya
<met gfulu hakklrida tarti§anlar, derin bir saplkhk 1\!indedirler.n (~ura, 
18). . 

tb~ AbbAs'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha 11Kiyametin ne zaman 
gelip \!atacagm1 soruyorlar.» ayetindeki ( ~ r ) kelimesini §Oyle 
ac;tklar : K1yamet ne zaman kopacak? Ktyamet vaktinin ba§langici olan 
diinya siiresinin sonu ne zamaqdlr? 

«De ki: Onun bilgisi ancak Rabbtmm katmdadir. Onun vaktini 
kendisinden bft§kas1 ac;1klayamaz.ll ayetinde Allah Te4li peygamberi . 
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(s.a.) ne klyamet vakti kendisine soruldugu zaman; onun ilmini Al
lah'a hava.Ie etmesini emrediyor. Muhakkak ki onun vaktini belirtecek 
olan ancak O'dur. Onun durumunu a~Ik~a ancak 0 bilir. Bunu sadece . 
0 ·bilirken, onun vaktini tayin nas1l mumklin olur? Bu sebepledir ki 
Allah Teala : «Onun a~rh~m gi)kler de, yer de kaldiramaz.» buyur- . 
mU§tur. Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'den rivayetine 
gore; o. «Onun a~rhgllU gokler de, yer de kald1ramaz.)) ayeti hakkmda 
§Oyle de~tir: Onun ilmi, gokler ve yer halkma a~r gelmi§tir. Onlar 
bilemezler. Ma'mer, Hasan'm §Oyle dedigini nakleder : Ktyamet . (veya 
klyametin ilmi), g6kler ve yer halkma aglf .gelir. Dahhak'm ibn Ab
ba.s'tan rivayetine gore; o, .«Onun a~rllgtm gokler de yer de kaldtra
maz.)) ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Hicbir yarattk yoktur ki, ktyamet 
gunlinun zaran kendisine eri§mesin. ibn Cureyc, «Onun agtrllgmt gok
ler de, yer de kaldiramaz.)) 'ayeti hakkmda §oyle ·der : 0 geldigi zaman; 
gok yanllr, yildizlar sa~1hr, gline§ katlamp duriilur, daglar yiirutUlur 
ve Allah Tea.la'nm buyurduklan meydana gelir. i§te onun agirllgt, bu
dur. ibn derir -Allah ona rahmet eylesin- e gore burada maksad; 
klyamet vaktini bilmenin, gokler ve yer halkma a~r gelecegidir. Ka
tade de bOyle saylemi§tir. Bu, onlarm soyledigi gibidir. Nitekim Allah 
Teala: «0 size anstzm gelir.>> buyurmu§tur. Agtr olmas1; goklerle yer 
halkmm lizerine gelmesine mani degildir. En dogrlliiunU Allah bilir. 
Suddi der ki : <<Onun agirllgmi gokler de, yer de ta§tyamaz. >> ayetinde 
§Oyle buyuruluyor : 0, gi)kler ve yer arasmda gizlenmi§tir. Koptugu 
zaman dahi onun kopmasm1 ne bir mukarreb melek ve ne de gonde
rilmi§ bir peygamber bilmez. 

«0, size ans1zm gelir.>> K1yamet onlann: ba§ma anstzm, onlar ha
bersizken ve gaflet i~indeyken kopar. <cO, size anstzm gelir.>> ayeti hak
kmda Kata.cte der ki: Allah Teala, onun size anstzm ~gelmesine hiik
metmi§tir. Bize anlatlldigma gore; Allah'm peygamberi (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur : Ki§i havuzunu tamir ederken, . ki§i hayvanlanm sular
ken; ki§i car§Ida maltm sa tar terazisini indirip kaldmrken klyamet~ in
sanlan sarsar ve yakalayiverir. 

Buhari der ki: Bize Ebu Yemman'm .. . Ebu Hiireyre'den rivaye
tine gore; Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyunnu§tur: 

' I ' . ' ~ t !. J ' 
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Giine§ batldan dogmad1k~a klyamet kopmaz. Gune§ bat1dan dogup 
da insanlar onu gorduklerinde, toptan iman ederler. i§te o zaman; 
§ayet ki§i, onceden iman etmemi§ veya imamndan bir haytr kazanma
mi§Sa, ki§iye imammn fayda vermeyecegi zamand1r. iki ki§i elbiselerin! 
aralannda a~nu§lar henuz satamami§lar ve durememi§lerken klyamet 
kopacaktir. K~i, devesinin siitiinii sa~p aynlnu§ken onu yiyemeden 
(i~emeden) k1yamet kopacakt1r. Ki§i, yiyecegini agzma almi§ fakat 
heniiz yiyememi§ken k1yamet kopacaktir. Miislim Sahih'inde der ki : 
Bize Zuheyr tbn Harb'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore -Ebu Hu
reyre hadisi Allah Ras11Iu'ne ula§tirmi§tlr.-- Allah Ras.ulu (s.a.) soyle 
buyurmu§tur : Ki§i, yeni dogurmu§ devesini sagmi§ ve fakat kab1 ag
zma (i~mek uzere) ula.~tirmann§ken k1yamet kopacaktir. Ki§i, havu
zunu s1vanu§ daha oradan aynlmaml§ken k1yamet kopacakt1r. 

((Sen onu biliyormU§SUn gibi sana soruyorlar.» ayetinin anlanun
da miifessirler ihtilat 'etmi§lerdir. Bu ayetin manasmm ~Avfi'nin ibn 
Abbas'tan rivayet ettigi gibi- §6yle oldugu soylenmi§tir : Sen, onu bi
liyorm~un gibi, sana soruyorlar. Sanki seninle onlar arasmda bir 
dostluk varllll§ gibi, sanki sen, onlann bir arkada§I imi§Sin gibi bunu 
sana soruyorlar. ibn Abbas der ki: insanlar, Hz. Muhammed (s.a.) e 
k1yameti sorduklannda; Byle bir §ekilde sormu§laroi ki; sanki Hz. Mu
hammed'in kendileriyle alay ettigini samyorlard1. Allah Teal'a da ona; 
klyametin ilminin ancak kendi katmda oldugunu, kendi ilminde kal
masim tercih ettigini, ne bir mukarreb melegi ve ne de bir rasulu ona 
muttali k1lmadigm1 o vahyetti, bildirdi. 

Katade der ki: Kurey§, Hz. Muhammed (s.a.) e: Seninle aram1zda 
akrabahk var. K1yametin ne. zaman olacagtru bize gizlice sayler misin? 
dediler de buhun iizerine Allah Teala : <<Sen onu biliyormu§Sun gibi 
sana soruyorlar.1> buyurdu. Mucahid, ikrime, Ebu Ma.lik ve Suddi'den 
de bOyle rivayet edilmi§tir. Gori.i§lerden birisi budur. ibn Ebu Necih ve 
ba§kalan kanallyla Miicahid'den gelen rivayetlerin sahih olanmda ise 
o: Sen onu o kadar ~ok sordun ki; sonnnda onun vaktini ogrenmi§Sin 
gibi sana soruyorlar, · diye . a<;Iklami§tir. Aym §ekilde Dahhak da 11Sanki 
sen onu biliyormu§Sun gibi, . sana soruyorlar.)) ayeti hakkmda ibn Ab· 
bas'tan rivayet eder ki §oyle buyurulmu§tur : Sanki sen onu blliyor
rnu§Sun gibi. Halbuki sen onu bilmiyorsun. De ki : 110nun bUgisi, an
cak Allah katmdadir.J) Ma'mer bazllanndan rivayetle; ayetin bu kiS
mmm, 11Sanki sen onu biliyormu§Sun gibi.n anl~;tmmda oldugunu soy
lemi§tir. Abdurrahrnar. ibn Zeyd ibn Eslem : Sanki sen onu biliyor-
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mu~n gibi. Halbuki Allah Teala onun ilmini yarat1klanndan gizle
~tir, demi§ ve: I<Onun bilgisi, ancak Allah katmdadir.>> (LukmA:n~ 

34) ayetini okumU§tUr. Bu gorii§; anlam itibariyle birinciden daha c;ok 
tercihe l}!y!nd1r. En dogrusunu Allah bilir. Bu sebepledir ki Allah Tea-
18.: uDe ki: Onun bilgisi, ancak Allah katmdad1r. Fakat insanlarm 
~ bunu bilmezler.» buyunnll§tur. 

Yine bu sebepledir ki Cibril (a.s.), bir bedevi §eklinde insanlara 
dinini ogretmek uzere geldiginde; Allah RasiHu (s.a.) nlin huzurunda 
sorup ogrenmek uzere oturmu§. Ona once !slam'I, som-a imam, soma 
ihsam sormll§ ve nihayet : K1yamet ne zamand1r? demi§ti. Allah Ra
sulu (s.a.) ona: Bu husUsta sorulan; sorandan daha bilgili degildir, 
demi§ti. Onu ben senden daha iyi bilen degilim. Hie; kimse bu konuda 
kimseden daha bilgili degildir. Hz. Peygamber soma: ((K1yametin bil
gisi, ancak Allah'm katmdadlr.>> (LukmAn, 34) ayetini tilavet buyur
mu§tur. 

Bir rivayete gore ise; Cibril, kiyametin §artlanm sormu§ ve Hz. 
Peygamber ona klyametin §artlanm ac;Ikladiktan sonra, sadece -Al
lah'm bildigi- be§ §eyden bahsetmi§ ve bu ayeti okumu§tur. Butun 
bunlarda Cibril her cevabtan sonra; dogru soyledin, demi§ ve hem so
ran ve hem de dogrulayan bu ki§i sahabenin garlbine gitmi§ti .. Sonra 
o kalk1p gittiginde Allah Rasulu (s.a.) : Bu Cibril'dir, size dininizi og. 
retmek lizere gelmi§tir, . buyurmu§tur. Bu hadisin muhtelif tariklerini, 
sahih, hasen ve mlisned hadislerden Iaf1zlanm Sahih-i Buhari ~erhi'nin 
ba.ljmda zikrettik. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Bedevinin birisi, glir bir sesle: Ey Muhammed, diye bag-Ird1g-Inda 
Allah Rasulu (s,a.) ona onun sesine benzer bir §ekilde; ha? diye ses: 
lenmi§ti. Bedevi : Ey Muhammed, k1yamet ne zamand1r? diye sormu§, 
Allah RasulU (s.a.) ona : Yaz1klar olsun sana, lnyamet mutlaka gele-· 
cektir. Sen ona ne haz1rladm? buyurmw~, o : Ben ona c;okc;a namaz ve 
oruc; haz1rlad1m. Fakat Allah'1 ve Rasulunu seviyorum, demi§ti. Bun\11' 
uzerine Allah RasulU (s.a.) ona : Ki§i, sevdigi ile beraberdir, buyur
mu§tu. Mlisliimanlar bu hadise sevindikleri kadar hic;bir §eye sevinme
mi§ler'di. Buhari, Miislim ve ba§ka eserlerde sahabeden bir cemaattan 
rivayetle bu hadisin miiteaddid tarikleri vard1r. Bu hadislerde Allah 
Rasulii: 

Ki§i; sevdigi ile beraberdir. buyurmu~tur. 

itkan sahibi hafizlardan bir c;oguna gore, bu hadis miitevatirdir. 
Bu hadis delalet ediyor ki, Allah Rasulii (s.a.) insanlarm bilmeleri ge-
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rekli olmayan bir §eY kendisine soruldugunda, onlann hakkmda daha 
onemli olana ir§ad buyurmu§tur. Nitekim burada, her ne kadar vak
tini kesin olarak bilmiyorlarsa da k1yametin gelmesinden once ona ha
zirlanmayi ir§ad buyurmu§tur. Bu sebepledir ki Sahih'inde MUslim 
§oyle der: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe ve Ebu Kiireyb'in .. . Ai§e 
(R. Anha) den rivay,etine gore: o, §Oyle d~mi§tir : 

Bedeviler Allan Rasulii (s.a.) ne geldiklerinde ana k1yameti so
rarak : K1yamet ne zamand1r? demi§lerdi. Hz. Peygamber onlardan en 
ge~ olamna bakffil§ ve : Eger §U y~arsa, ona ihtiyarhk ula§mazdau 
evvel kiyimetiniz kopacRktir, buyurmu§tu ki; bununla, onlan nhiret 
yurdunun berzahma kavu§maya gotiirecek oliimlerini k~..sdetmi§tir. 

Sonra Miislim der ki : Bize Ebu Bekr ibn Ebu E}eybe'nin ... Enes'den 
rivayetine gore : 

, , • te ... , , ' I ., . • I 
J 6 ' JJIII:.I' 1.-:'J\' -·._j~''•. ,~-"'1"11, ,_:,, .»It"'- •1·1 Jl''ll' .._a~'., 
J.J. <VuU..' !~ ~ (~·~J .~~ (J» ~:~~ u_,-;u'-~;u 

~t:,, r ;i.i:;;., r)' ~"1... ~ ~' ~~ , rii' ~~A:;; ~l ~ ~~ ~;.:, J~ 
Bir adam, Allah RasulH (s.a.) ne ktyamt-ti sordu. Yanmda ansar

dan Muhammed denilen bir ~ocuk vard1. Allah Rasulii (s.a.) : Eger 
bu ~ocuk yR§arsa, umulur ki ihtiyarllk buna ulR§madan k1yamet ko
par, buyurdular. Hadisi, sadece Miislim tahric etmi§tir. 

Yine Miislim'in Haccac ibn ~air kanahyla\ .. Enes ibn Malik (r.a.) 
den rivayetine gore : 

Bir adam, Hz. Peygamber (s.a.) e: K1yamet ne zamand1r? diye 
sordu. Allah Rasulii (s.a.) kiSa bir sure sustu, sonra onii.ndeki Ezd ~e· 
nue kabilesinden bir c;ocuga bakarak : Eger §U ya§arsa ihtiyarhk eri§
meden k1yamet kopar, buyurdu. Enes, o t;oeugun kendi akranlanndan 
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o dugunu soyler. Yine Mii.slim'in, Harun ibn Abdullah kanahyla .... 
Enes'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Mugire ibn ~u'be'nin c;o
cugu (veya kOlesi) RasUlullah ile kar§Ila§ti. Rasulullah buyurdu ki : i§te 
u geciktirilirse ona ihtiyarhk ula§madan k1yamet kopar. Buhari'nin 

Sahih'inin Edeb kital:)lnda· Amr ibn As1m kanallyla... Enes'den riva
vete gore; c;Ol halkmdan birisi: Ey Allah'm elc;isi, k1yamet ne zaman? 
diye sordu. Ravi hadisi zikretti. Sonunda §oyle dedi: Mugire ibn ~u'be'
nin bir kOlesi ugrad1. .. Ve hadisin tamamm1 zikretti. Bu rivayetlerde 
mutlak olarak zikredilen <rKiyametin kopmas1n, Hz. Ai§e (R. Anha) 
hadisinde ~ikredilen «Klyametiniz), kaydma , hamledilmelidir. 

ibn Cureyc'in Ebu Zubeyr'den rivayetine gore; o, Cabir ibn Abdul- . 
lah'1 §:Oyle derken i§itmi§ : Allah Rasulii (s,a.) nun vefatmdan bir ay 
once onun §Oyle buyurdugunu i§ittim : Bana k1yameti soruyorsunuz. 
Onun bilgisi, ancak Allah katlndad1r. A1lah'a yemin ederim ki; bu gun, 
yeryiiziinde- nefes alan hlc; bir canlmm uzerine yuz sene gelmeyecek
tir. Hadisi Miislim rivayet etmi:~.tir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde 
ibn Omer'den bu hadisin bir benzeri rivayet edilir. ibn Orner: :Allah 
Rasulu (s.a.) bununla sadece bu neslin kesilecegini, sona erecegini 
kasdetmi§tir, der. 

imam Ahmed der ki : Bize Hu§eym'in... ibn Mes'ud (r.a.) dan 
onun da Allah 'Rasulu (s.a.) nden rivayetine gore; Rasulullah §(lyle 
buyurmU§tur : Mi'raca · <;Ikanld1g1m gece, Ibrahim, Mlisa ve isa'ya 
rastladlm. K1yametin durvmunu muzakere ediyorlardl. Onun duru
munu, Ibrahim (a.s.) e havale ettiler. 0; bu hususta benim bir bilgim 
yak, dedi. Durumu Musa'ya havale ettiler. 0; bu huslista benim bir 
bilgim yok, dedi. Durumu isa'ya havale ettiler. 0, §6yle dedi .: Onun 
zamarum Allah'tan ba§ka hie; kimse bilmez. Rabb1mm bana ahdine gO- _

1 

re; milhakkak Decca! <;Ikacakbr. Ben~m yammda iki degnek (dal) ola
cak. Beni gordugu zaman, kur§unun eridigi gibi eriyecek. Beni gor
dugu zaman, Allah Teala onu helak edecek. 0 kadar ki ta§ . ve agac;: 
Ey miisluman; arkamda bir kafir . var, gel, onu Oldur, diyecek. Allah 
Teala onlan !lelak edecek. Sonra insanlar, iilkelerine ve vatanlanna 

Tefsir, C. VII F. 200 
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donecekler. i§te o s1rada Ye'cuc ve Me'cuc t;Ikacak. Onlar yiiksek yer
lerden siir'atle inecekler ve onlarm iilkelerini c;igneyecekler. Neye ug
rarlarsa helak edecek, ugrad1klan her suyu ic;ecekler. 'Sonra insanlar ba
na mii:racaatla onlan §ikayet edecekler. Ben; Allah Teala'ya onlar hak
kmda beddua edecegim. Allah onlan helak edip oldurecek. Nihayet yer
yiizii, onlarm pis kokularmdan koku§acak da, Allah Teala bir yagmur 
indirecek ve yagmur onlann cesedlerini siiriikleyip gotiirecek, nihayet 
denize atacak. 

imam Ahmed'in rivayetine gtire; Yezid ibn Harun §Oyle der : Son
ra daglar koldinden .sOkiilecek, yeryiizii derinin gerilip uzatlld1g1 gibi 
uzatllacak. Sonra imam Ahmed, tekrar Hii§eym'in hadisine doner ve 
der ki: Riabb1mm bana ahdine gore; bunlar oldugunda k1yamet giinii, 
tamrunlanrm§ ve ailesi gece mi yoksa giindiiz mii birden bire doguru
verecek diye bekledikleri hamile bir kadm gibi olacak. Hadisin bir ben
zerini ibn Mace de Biindar kanahyla ve kendi senediyle ... Avvam ibn 
Hav§eb'den rivayet etmi§tir. 

i§te Ulii'l-Azm peygamberlerin biiyiikleri; onlann katmda bile kl
yrunetin vaktine dair bilgi kesin olarak mevcud · degil. Onlar dahi du
rumu Isa (a.s.) run ahkammm uygulayiCISI olarak inecek, Mesih Dec
cal'i oldiirecek, Allah Teala onun duas1 bereketiyle Ye'cuc'u helak ede
cektir . . 0 da Allah Teala'mn kendisine bildirdiklerini habet vermi§tir. 

. imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Ebu Biikeyr'in .. Huzeyfe' · 
, den rivayetine gore; o, §Oyle demi§'tir: Allah Rasulii (s.a.) ne ktyamet 
soruldu da §6yle buyurdu ·: Onun bilgisi Rabb1mm katmdadir. Onun 
vaktini yine ancak 0 belirtir. Fakat size onun alametlerini ve hemen 
once olacak §eyleri haber verecegim : Onun . hemen oncesinde fitne ve 
}larac olacakt1r. Ey Allah'm . elc;isi, fitneyi bildik. Fakat harac ne8ir'? 
diye sordular. Habe§ dilinde katl (Oldiirme) dir. insanlar arasma bir
birlerini bilmemezlik konulacak da neredeyse kimse kimseyi tamma
yacak. Hadisi, bu kanaldan Kiitiib-i Sitte sahiplerinden hic;birisi rivayet 
etmemi§tir. · 

Veki' der · ki : Bize ibn Ebu Halid'in Tank ibn ~ihab'dan rivaye
tine gare; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) k1yrunetin durumunu 
zikretmeye devam ediyordu ki ((Sana klyametin ne zaman gelip c;ata
ca~m soruyorlar ... n ayeti nazi! oldu. Hadisi Nesei, isa 'ibn Yunus'dan, 
o ise ismail ibn Ebu Halid'den rivayet etmi§tir. isnad1 ceyyid ve kuv
vetlidir. Ummi peygamber, ' rasullerin efendisi ve sonuncusu (Allah'm 
salatl ve selrun1 onun iizerine olsun) rahmet peygamberi, tevbe pey
gamberi, sava§ ve mucadele peygamberi, Aklb, Mukaffa (diger biitii!l · 
peygamberlerin sonuncusu olarak gelmi§ ve sec;ilmi§), biitiin insanlann 
ayaklan altmda toplanacag1 peygamber olan ve Buhari'nin Sahih'inde 
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zikredildigi Enes ile Selll ibn Sa'd (R. Anhuma) dan rivayete gore: 
K1yamet, §U ikisi gibi iken ben gonderildim, buyurup i§aret parmag1 
ile yanmdaki parmagm1 yanyana getiren Allah RaslllU'ne dahi Allah 
Teal'a k1yametin vakti kendisine soruldugu zaman onun bilgisini Al
lah'a havale etmesini emretmi§ ve : <•De ki : Onun bilgisi, ancak Allah 
katmdad1r.- Fakat insanlarm 90gu bunu bilmezler.)> buyurmu§tur. 

/ -"' 0 /• ) oo}}~ ,}.J' ~ /"' (.111 / f"• !"' O/} • .-,_., 
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188 - De ki: Ben kendime Allah'rq. dilediginden ba~· 
kane fayda verebilirim, ne de zarar. Eger ben, gayb1 biley~ 
dim, daha c;ok hay1r yapmak isterdim. Ve bana hi~ bir 
fenahk da dokunmazd1. Ben, sadece iman eden bir kavme 
uyanc1 ~e miijdeciyim. 

Allah TeaJa : <cEger ben, gayb1 bileydim daha 90k haYir yapmak 
isterdim.n buyuruyor ki Abdurrezzak, Sevri kanahyla bu ayet hakkm
da Mucahid'in §i:iyle dedigini nakleder: ~ayet ne zaman olecegimi bil
seydim, muhakkak salih ameller i§lerdim. Bunu Mucahid''den ibn Ebu 
Necih de rivayet etmi§tir. Aym a91klamaYl ibn Cureyc de getirir. An
cak bu, §Uphelidir. Zira Allah Raslllu (s.a.) nun ameli, devamh idi. Bir 
rivayette ise: Bir arne! i§lediginde ona devam ederdi, denir. Onun amel
lerinin hepsi, aym minval uzereydi. Sanki o, hutun hallerinde Allah'1 
gi:iriir gibiydi. Elbette ba§kalanm oltime haz1rlanmaya ir§ad buyurma 
maksadma ma'tllf olanlar mi.lstesnad1r ki burada da durum bi:iyledir. · 
En dogrusunu Allah bilir. Bu hususta sozlerin en guzeli; Dahhak'm, 
ibn Abbas'tan rivayet ettigi §U sozdur. Bir §ey satm aldigimda ne ka
zanacagimi bilir, sadece kazanc:1m olan §eyi satard1m. Bana hi<; bir 
kottiluk dokunmazd1 ve bana fakirlik de gelmezdi. 

ibn Cerir; digerH~rinin, bu ayetin anlam1 hakkrnda §i:iyle dedikle-
' rini nakleder : ~ayet gayb1 bilseydim, k1thk senesi i9in bolluk senesinde 

haz1rhk yapar, pahahyi, ucuzu bilir ve ucuzdan onun i9in haZirhk ya
pardim. Soma Allah Teala onun, ancak Allah'm azabmdan uyanc1 ve 
mti'minlere cenneti mujdeleyici oldugunu habet vermi§tir. Nitekim 
ba§ka bir ayette §i:iyle buyurulur : <ii§te Biz bunu (Kur'a,n'1) muttaki-
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!ere mujdeleyesin ve inad~I kavmi uyarasm diye senin dilinle indire
rek kolayla§tmhk.>> (Meryem, 97) . 

189 - O'dur, sizi bir nefisten yaratan ve ondan da 
g6nlum1n 1S1nacag1 e~ini vareden. E~ini ortiip biiriiyunce; 
o, hafif bir yiik yuklendi ve onunla bir miiddet gider ge
lirdi. Nihayet ag1rla~mca kan koca Rablan ola.n Allah'a: 
Eger bize salih bir <;ocuk verirsen; andolsun 'ki ~ukreden-
lerden oluruz, diye dua ettiler. · 

190 - Allah onlara salih bir Qocuk verince; kendile
rine verdigi ~ey ha:kk1nda Allah'a ortaklar ko~tular. Al
lah, onlann ortak ko~tuklan ~eyden miinezzehtir. 

Te}t Bir N efis . 

Allah Teala burada, butiin insanlan ve e§i Havva'y1 Adem (a.s.) 
den yaratt1gm1 sonra insanlarm o ikisinden gogahp yay1ldigm1 
haber veriyor. Nitekim ba§ka ayetlerde §6yle buyurur : ((Ey insanlar; 
dogrusu Biz, sizi bir erkekle bir di§iden yarattlk. Ve birbirinizle tam
§asimz diye milletlere ve kabilelere aYJrdik. Gen;:ekten, Allah katmda 
en degerliniz; O'ndan en ~ok korkammzdir.n (Hucurat, 13), ((Ey insan
lar; sizi bir tek nefisten · yaratan, ondan e§ini vareden ve ikinizden 
birgok erkek ve kadm ureten Rabb1mzdan korkun. ·· '' (Nisa, 1). 

Bu a yet-i kerime'de ((Ondan da . genliinun 1smacagr (ve kendisinde 
huzur bulacag1) e§ini vareden. , bnyururken, ba§ka bir 'ayette §Oyle bu
yurmu§tur: ccKendileri ile huzura kavw~acagm1z kendi nefislerinizden 
e§ler yarat1p aramzda sevgi ve merhamet var .etmesi de O'nun ayet
lerindendir., (Rum, 21). ~an-koca arasmdaki sevgiden daha buyiik 
bir sevgi ve Ulfet, ba§ka hie; bir gift arasmda yoktur. Bu sebepledir ki 
Allah Teala sihirbazm, hilesi ile kar1-koca aras1m ay1rmaya tevessUI 
edebilecegini zikretmi§tir. 

((E§ini ortup bfuuyiince (onunla muriasebette bulununca) p, ha-
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fif bir yiik. yiiklendi.n Bu, hamileligin ba§langtcidlr. Kadm bunda bir 
ac1 hissetmez. 0 ancak bir nutfe, sonra bir kan pihtiSI, sonra .. da b1ir 
~ignem etdir. 

ccOnunla bir miiddet gider gelirdi.1> ayeti hakkmda Miicahid: Onu 
t~1maya devam etti, demi~tir. Bu gorii§"iin benzeri Hasan, ibrahim en
Nehai ve Siiddi'den de rivayet edilmi§tir. Meymun ibn Mihran ise ba
basmdan rivayetle: Onu hafif bulurdu, demi§tir. Eyyub der ki: Boyle 
su olarak devam etti. Onunla kalkt1 ve oturdu. ibn Abbas'tan rivayetle 
Avfi der ki: Boylece devam etti de, hamile olup olmadigmi anlayama
maktan §ikayet etti. 

<cNihayet a~rla§mca)) yani harnileligi sebebiyle ag1rl~mca. Siiddi 
der ki: Karmnda \!OCUk b'iiyiiyiince. Kan-koca Rablan olan Allah'a: 
Eger bize sa.Iih bir ~ocuk verirsen, diye dua ettiler. Ayetin te,fsirinde, 
ibn Abb'as'tan rivayetle Dahhak: Bunun bir hayvan olmasmdan kork· 
tular, demi§tir. Ebu Buhteri ve· Ebu Malik de : Onun bir insan olmaya
cagmdan korktular, demi§tir. Hasan el-Basri ise: Eger bize bir ~ocuk . 
verirsen, §eklinde a~Iklami§tir. 

ccAndoisun ki, §Ukredenlerden 'oluruZ. l! C<Allah onlara salih bir 
~ocuk verince; keridilerine verdigi · §ey hakkmda Allah' a oitaklar ko§~ 
tular. Allah onlarm ortak ko§tuklan §eyden miinezzehtir.n ayetinde, 
miifessirler bir ~ok eser ve hadis ·zikretmi§lerdir. Biz de bunlan zikre
dip i~indekileri a~1klayacak ve bu husustaki sahih ·gorii§u pe§inden ge
tirecegiz. Allal). dilerse; ki giivenimiz · O'nad1r. 

imam Ahmed Miisned'inde der ki: Bize Abdiissamed'in ... Semii
re'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den riv~yetine gore; RasUlullah . 
~le buyurmU§tur: Havva dogurdugunda iblis y·akla§tl. Onun ~ocugu 
ya§armyordu. c;ocuguna Abdiilharis adm1 koy. Goreceksin ya§ayacak, 
dedi. Havva, ~ocuguna Abdiilharis ad1m koydu ve ~ocuk ya§adl. Bu, 
~ytamn telkini ve emri ile oldu. Hadisi bu §ekliyle ibn Cerir de, Mu
hammed ibn Be§§'ar ve J3iindar kanahyla Abdiissamed ibn Abdiilvaris'
den rivayet etz;ni§tir. Hadisi bu ayetin tefsirinde Tirmizi, Muhammed 
. ~.' 

Ibn Miisenna'dan, o da Abdiissamed'den rivayet etmi§tir. Tirmizi der 
ki: Bu; hasen, garib bir hadistir. Sadece Orner ibn ibrahim'den riva
: etle biliyoruz. Baz1lan hadisi Abd"iissamed'den rivayet etmi§ler ve Hz .. 
Peygamber'e ula§tirmarm§lardlr. (Rivayetleri merfu' degildir.) Hadisi 
.1iistedrek'inde Abdussamed'den merfli' olarak rivayet eden Hakim; 
· nact1 sahihtir, ancak Buhari ve M"iisli_m tahric etmemi§lerdir, der. · 
Imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hakim de hadisi · tefsirinde Ebu Zur'a 
-· -Razi kanahyla ... Orner ibn ibrahim'den merfli' olarak rivayet etmi§- · 
· r. Aym §ekilde Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh, tefsirinde bu hadisi. 
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· ~az ibn Feyyaz kanallyla Orner ibn ibrahim'den merfu' oiarak rivayet 
etmi§tir. 

Ben de derim kf : Hadisin isnadmda yeralan §:az, Hilal'dir. ~az, 
lakabrchr. Netice olarak bu hadis ii~ yonden illetlidir: 

1 - Hadisin ravisi 6m.er ibn ibrahim Basra'lldrr. ibn Main, onun 
giivenilir oldugl.inu sayler. Ebu Hakim er-Razi ise huccet degildir, de
.mi§tir. Fakat hadisi ibn Merduyeh, Mu'temer kanallyla . .. Semiire'den 
merfu' olarak rivayet etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

2 - Hadis, Semiire'nin sozii olarak rivayet edilmi§tir. Merfu' ola
rak degil. Nitekim ibn Cerir der ki : Bize ibn Abd'ill-A'la'run .. . Semiire 
ibn Ciindeb'den rivayetine gore 'f1: Ademogluna Abdillharis admr koy
du, demi§tir. 

3 - Bizzat Hasan bu ayeti ba.§ka bir §ekilde tefsir etmi§tir. ~ayet 
bu hadis onun yarunda Semiire'den merfu' olarak mevcud olsaydr, ba§
ka orr tefsire yonelmezdi. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin ... Hasan'dan rivayetine gbre; 
o, «Kendilerine verdigi §ey hakkmda Allah'a ortaklar ko§tular.» ayeti 
hakkmda §Oyle demi§tir: Bu, bazr din sahipleri hakkmda olup Adem 
hakkmda degildir. 

Yine ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Abd'iil-Nla'run ... Ha
san'dan rivayetine gore; o, «Kendilerine verdigi §ey hakkmda Allah'a 
ortaklar kO§tular.» ayetini kasdederek: Bununla Adem'in soyu ve on
dan sonra onlardan §irk ko.§anlar kasdedilmi..§tir, demi§tir. Yine ibn Ce
rir'in Bi§r · kanahyla... Katade'den rivayetine gore; ll{asan .§6yle der
mi§ : Onlar, yahudi ve hrristiyanlardrr. Allah onlara ~ocuklar vermi..§, 
onlar da yahudile.§tirmi§ ve hrristiyanla§trrmr.§lardrr. · Biitiin bunlar, 
Hasan'm ayeti bu .§ekilde tefsir ettigine dair srhhatli isnadlardrr. Bu, 
tefsirlerin (a~lklamalarm) en giizeli ve ayetin hamledildigi manalarm 
en uygunudur. Biitiin bunlar, sana gosteriyor ki; yukardaki hadis sa
habe iizerinde mevkUftur, ve_ onu kitab ehlinin, Ka'b, Vehb ibn Mii
nebbih ve ba§kalan gibi iman etmi.§ olanlarmdan alnu§ olmasr muhte
meldir. Nitekim ilerde a~rklarnasr gelecektir. ~u kadar .var ki biz, ha
disin rrterfu' olmasr ukdesinden kurtulmu.§ oluyoruz. En· dogrusunu Al-
lah bilir. . . 

Bu huslista varid alan eserlere. gelince-: Muhammed ibn tshak ibn 
Yessar'm Davud ibn Husayn kanallyla ... ibn Abbas'tan riv,ayetine gore; 
o, §Oyle demi§tir : Havva, Adem (a.s.) i~in ~ocuklar dogurmu.§ ve onlan 
Allah'm kulu sayarak Abdullah, Ubeydullah ve benzeri isimler koy
mU.§tu. Fakat onlara oliim isabet etmi.§ ve olmii§lerdi. ibUs, Havva ile 
Adem'e gelmi§ ve: ~ayet siz, vermi§ oldugunuz isimlerden ba§ka bir 
isim koyarsamz, muhakkak ya§ar, demi§ti. Havva. bir erkek 9ocuk do-
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U§ ad1m da Abdiilharis koymu§lardL i§te bu htisusta Allah Teala: 
'dur, sizi bir .tek :p_efisten yaratan .. _ Kendilerine verdigi §ey hakkm
Allah'a ortaklar kO§tular..-)) ayetlerini indirdi. 
ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: Allah Teala'mn: «O'dur, sizi 

tek nefisten yaratan ve ondan da gonliiniin ISmacagi e§ini vareden. 
ini ortiip biiriiyiince; o, hafif bir yiik yiiklendi ve onunla bir miiddet 

der gelirdL» ayeti Adem hakkmdad1r. Havva, hamile kallp kalmadl
dan §iiphe etmi§tL ccNihayet ag1rla§mca kar1-koca Rablan olan Al
·a : Eger bize d·iizgiin bir gocuk verirsen; andolsun ki §iikredenler

en oluruz.» diye dua ettiler. ~eytan ikisine gelip : Sizin igin ne doga
cak bilir misiniz? Ya da; sizin yavrunuzun hayvan olup olma:yacagm1 
bi iyor musunuz? diye sordu, batlh onlara siisledL Muhakkak o apag1k 
bir saptmc1, · dalalete dii§iiriiciidiir. Bundan once Havva, iki gocuk do

urmu§ ve ikisi de 6lmii§tii. ~eytan onlara : Eger siz, ona benim ad1m1 
oymazsamz eksiksiz ve diizgiin olarak dogmaz, 6nceki ikisinin oldiigu 
ibi o da Ol·iir, dedi. Bunun iizerine gocuklarma Abdillharis ad1m koydu

Jar. i§te Allah Teala'mn: ((Allah onlara duzgiin bir 'gocuk verince; ken
dilei ine verdigi §ey hakkmda Allah' a ortaklar ko§tular.» kavli ile kasde-
dilmi§ alan husfts budur. · 

Abdullah ibn el-Mubarek'in Serik kanahyla ... uAllah onlara diiz-- . 
giin bir gocuk verince; kendHerine verdigi §ey hakkmda Allah'a ortak-
Jar ko§tular.>> ayeti hakkmda, ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §6yle 
der : Allah Teala buyurur ki : ccO'dur, sizi bir tek nefisten · yaratan 
·e ondan da gonliiniizlismacagi e§ini vareden. (Adem) e§ini ortiip bii

r iiyiince; o, hafif bir yiik yiiklendi.» iblis ·-Allah ona la'net etsin -
ikisine gelip: Muhakak ben, sizi cennetten pkaran arkada§m1z1m. Ya 
bana itaat edersiniz, ya da boynuzumu §Oyle §byle yapanm. Senin kar
mm yarar ve (igindekini, hamile kaldlgm §eyi) g1karmm. ~oyle yapa
n m, bOyle yapanm, deyip onlan korkuttu ve §6yle devam etti : Oria 
Abdiilharis ad1m koyun. Adem ve Havva, ona itaat etmemekte diretti
ler de gocuk 6lii olarak dogdu. Sonra Havva, ikinci kere hamile kaldl. 
~eytan yine ikisine gelip: Ben §byle §6yle yapan arkada§miZim. Ya §6yle 
yaparsm1z ya da ben §6yle §byle yapanm, deyip onlan korkuttu. Yine 
ona itaat etmemekte direndiler ve gocuk 6lii olarak dogdu. Soma Havva 
iit;iincii defa hamile kald1 ve yine §eytan .ikisine gelip onlara daha on
ce sbylediklerini sbyledL Bu sefer onlar1 t;ocuk sevgisi kaplaytp (9ocuk 
sevgisi galib gelip) ona Abdiilharis ad1m koydular. i§te Allah Teala'nm : 

Kendilerine verdigi §ey hakkmda Allah'a ortaklar kO§tular» sbz"tiniin 
maksadl budur. Bu eseri ibn Elbu Hatim rivayet etmi§tir. 

:Bu hadisi ibn Abbas~tan; onun arkada§larmdan Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr ve ikrime gibi bir · grup ile ikinci tabakadan Katade, Siiddi, Se-
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lef'ten birc;ogu ve haieften bir grup ve muteahhir mufessirlerden ~ok
luk itiba.riyle say1lamayacak bir cemaat rivayet etmi§tir. En dogrusu
nu Allah bilir ya bu rivayet ehlinden almmi§ gibidir. Ubeyy ibn Ka'b'm 
rivayetine gore; ibn Abbas §oyle demi§t.ir: Havva boyle yapmadl da c;o
cugu .dogurdu ve c;ocuk oldu. Sonra yine hamile kaldi ve §eytan bir on
ceki s6ylediginin aymm soyledi. Havva bunu yapmad1. Sonra uc;uncu 
kere hamile k~ld1 ve §eytan kendisine gelip: Ya bana ·itaat edersin, 
c;ocugun kurtulur; ya da o hayvan olur, dedi.. Boylece ikisini korkuttu 
da ona itaat ettiler. 

Bu ifadelerin, ·ehl-i kitab'm haberlerinden oldugu -en dogrusunu 
Allah bilir- a<;Ik<;a gorUlmektedir. Allah RasUlu (s.a.) nden rivayet 
edilen sahih bir hadiste o : Kitab ehli bize bir §ey rivayet ettiklerinde 
onlan ne dogrulaym1z, ne de yalanlaymiz, buyurmu§tur. Onlann ha
berleri, U~ kislmdlr: Bir kJ.Smi.var ki Allah'm kitabmdan ve RasUluntin 
sunnetinden olan bir delilin delaletiyle onun sahih oldugunu biliriz. 
Bir kJ.Sim da var ki kitab ve siinnetten onun hilafma delil olmakla ya
lan oldugunu biliriz. Uc;tincu bir kJ.Srm vard1r ki; onlardan bahsedil
memi§tir. i§'te Allah RasUlu (s.a.) ntin: israilogullarmdan rivayet edi
niz. Bir beis yok, buyurmak suretiyle 1ivayetine izin verdigi kJ.Sim 
budur. Onlan ne dogrulayimz, ne de yalanlaymiz, hadisiyle dogrulan-

. mayacak ve yalanlanmayacak olan kJ.SIIn da budur. i§te bu eser, ikinci 
veya iic;fulcu kJ.Simdan o~up bunda §i.iphe vardir. Bunlan eger bir sahabi 
veya tabii rivayet ediyorsa; onun, i.ic;i.incu kJ.Simdan olduguna inamyor 
demektir. Bize gelince; biz bu konuda Hasan el-Basri ~Allah ona rah
met eylesin- nin mezhebi- i.izereyiz. 0 da §Udur : Ayetteki bu ifadeler
den maksad, Adem ve Havva degildir. Bunlardan maksad; ancak onun 
soyundan olan mii§riklerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Onlann 
ortak kO§tuklan §eyden Allah munezzehtir. ,, buyurmu§tur. 
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191 -
1 Kendileri -yaratiliDif?ken- bir ~ey yaratama

yan ~eyleri mi ortak ko~uyorlar? 
192 - Halbuki bunlar ne onlara yard1m edebilir, ne 

de kendilerine bir yard1mlan olabilir. 
193 - Onlan dogru yola c;ag1rsaniz da, size uymaz

lar. <;agirmaniz da, susman1z da onlar ic;in birdir. 
194 - Allah'tan ba~ka taptrklarm1z da sizin gibi kul

lardir. Eger sad1klardan iseniz; haydi onlan c;ag1nn da si
ze kar~1hk versinler. 

195 - Onlann ayaklan var m1drr ki onunla yurii-
siinler? Elleri var m1d1r ki onunla tutsunlar? Gozleri var 
m1d1r ki onunla gorsiinler? Kulaklan var m1d1r ki onunla 
i~itsinler? De ki: <;ag1nn ortaklanniZI da, elinizden gelir
se, bana tuzak kurun ve goz ac;tirrriayin. 

196 - Muhakkak ki benim dostum, kitab1 indirmi::; 
olan Allah'trr. Ve 0, salihleri dost edinir. 

197 - O'nu brra:lnp taptlklann1z ise, size yard1m ede
medikleri gibi kendilerine de yard1m edemezler. 

198 - Onlan hidayete c;agirsaniz, duymazlar bile. 
Onlan sana bakar goriirsun, a,ma gormezler ki. 

Allah'a ~irk K~ulan ~eylerin Durumu 

Allah Teala; burada mii§rikleri ay1plamakta ve yermektedir. Onlar, 
Allah ile beraber O'nun di§mda e§lere, putlara tapnn§lardlr. Halbuki 
bunlar; Allah'm yaratiklandir, yeti§tirilmi§lerdir, yapilffil§lanhr. Hi~ 
bir §eye sahip degillerdir, ne zarar ne de fayda verebilirler, kendilerine 
tapanlara yard1m edemezler. Bilakis onlar, cans1zd1rlar hareket ede
mezler, i§itemezler ve goremezler. Onlara tapanlar; kulaklan, gozleri, 
gu~leri ve kuvvetleri ile onlardan daha mukemmeldirler. Bu sebepledir 
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ki : «Kendileri -yaratllnn§ken- bir §ey yarataJ;llayan §eyleri mi ortak 
ko§uyorlar?» Tap1mlan §eylerden bir §ey yaratma.yan ve buna gii\! ye
tiremeyen §ey ile mi O'na ~irk ko§uyorsunuz? buyurmu§tur. Nitekim 
Allah Teala ba§ka bir ayette : «Ey insanlar; size bir misal verilmekte
dir. ~imdi onu dinleyin : ~iiphesiz ki sizin; Allah'I b1rak1p ta taptlk
lanmz bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Ama sinek onlar
dan bir §ey' kapsa, onu kurtaramazlar. isteyen de aciz, istenen de. On
lar Allah'I geregi gibi takdir edemediler. Muhakkak ki Allah; Kuvvet
lidir, Gii\!liidiir.>> (Haec, 73- 74) buyurmak suretiyle, onlarm ilahlan
mn hepsi toplanllli§ olsalar da, bir sinegi bile yaratmaya gU\!lerinin yet
meyecegini haber vermi§tir. Bilakis §ayet sinek onlarm yiyeceklerinden 
kii\!iik bir §ey allp U\!Sa, bunu ondan kurtarmaya da gii\!leri yetmez. 
S1fat1 ve hali boyle olana nas1l olur da nz1k versin ve yard1m istensin 
diye Ibadet edilebilir? Bu .sebepledir ki Allah Tea.la : «Kendileri -yara
tilllll§ken- bir §ey yaratamayan §eyler ... >> buylirmu§tur. Bilakis onlar 
yaratllnn§lar, yapllnn§lardlr. Nitekim ibrahim Halil de: «Yonttugu
nuz §eylere mi tap1yorsunuz?» (Saffat, 95) demi§ti. 

«Ha~buki bunlar ne onlara (kendilerine ibadet edenlere) yard1m 
edebilir, ne de (kep.dilerine bir kottiliik yapmak isteyenlere kar§I) ken
dilerine bir yardlmlan olabilir.>> Nitekim ibrahim Halil (a.s.) kavminin 
putlanm k1rm1§, onlara ag1r hakaretler etmi§ti. Allah Teala : «Nihayet 
iizerlerine yiiriiyiip sag1yla vurdU.» (Saffat, 93) ayetinde bunu haber 
vermektedir. Ba§ka bir ayette de §byle buyurur : «Hepsini parampars;a 
edip i<;;lerinden biiyiigiinii ona ba§ vursunlar diye saglam b1raktu (En
biya, 58). Allah Rasulii (s.a.) Medine'ye geldiginde, gens; bir miisliiman 
olan Muaz ibn Amd ibn Cemuh ve Muaz ibn Cebel (r.a.) geceleyin 
mii§riklerin putlanm gizlice allr, onlan k1rar, telef eger, kavimleri bu
nunla ibret alsm ve kendi kendilerine donerek dii§iinsiinler diye onlan 
dul kadmlara yakacak olarak verirlerdi. Kavminin ses;kinlerinden olan 
Amr ibn Cemuh'un bir putu vard1. Ona tap1mr ve onu temizlerdi. On
lar, geceleyin o putu tepesi iistiine s.:evirir, pislige bularlardl. Amr ibn 
Cemuh gelir ona yap1Iam goriir, y1kay1p temizler ve yan1na bir kill<;; 
koyarak: ~undan yardm1 al, §Ununla yard1mla§, derdi. Onla.r tekrar 
yaptlklarma donerler. 0 da aym §ekilde yapard1. Nihayet bir giin onu 
ald1lar. Olii bir kopek enigi ile .birlikte bir ipin ucuna baglay1p bir ku
yuya sallandirdilar. Ann· ibn Cemuh gelip bunu goriince bakti, ·~nladt 
ki iizerinde oldugu din batildir, §6yle dedi : Allah'a yemin olsun ki 
sen, ta'zim edilen bir ilah olsaydm; elbette bir kopekle birlikte bir ipte 
beraber as1h olmazdm. Sonra miisliiman oldu, hem de ne giizel miis
liiman. Uhud giinii de §ehid edildi. Allah ondan raz1 olsun ve omi ho§
nud eylesin. Firdevs cennetini onun durag1 kllSin! 
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«Onlan dogru yola c;ag1rsamz da; size uymazlar .. . » Bu putlar, ken
dilerine dua edenin duasm1 i§itmezler. Onlarm yam:hda onlara dua eden 
ile onu atan birdir, e§ittir. Nitekim ibrahim (a.s.) : «Babac1g1m; i§it
meyen gormeyen ve sana bir faydas1 olmayan §eylere nic;in tapiyor
sun?» (Meryem, 42) demi§ti. Sonra Allah Teala onlann (putlann) ken
dilerine ibactet edenler gibi kullar olduklanm, onlar gibi yaratllrm§ ol
duklanm zikreder. Bilakis insanlar, onlardan daha kamildirler. <;iinkii 
onlar i§itir, goriir, elleriyl~ tutar yakalarlar. Halbuki onlar, bunlardan 
h ie; birini yapmazlar. · 

«<;agmn ortaklanmz1. .. » Bana kar§l onla.rdan yard1m isteyin, beni 
bir goz ac;1p kapayacak kadar bile geri b1rakmaym, biitiin giiciiniizi.i 
kullamn. c(];linizden gelirse; bana tuzak kurun ve goz ac;tlrmaym. Mu
hakkak ki benim dostum kitab1 indirmi§ olan Allah'tlr ve 0, salihleri 
dost edinir.» Allah bana yeter. 0 benim yardrmc1mdir. Ben, O'na da
yamnm ve O'na Utica ederim. Diinyada ve ahirette O'dur benim dos
tum. 0, benden sonraki her sftlih ki§inin dostudur. Bu, Hud (a.s.) un 
kavmi kendisine : «-ilahlanrmzdan biri seni fena <;arprm§.» dediklerin
de onlara soyledikleri gibidir ki; · o §6yle demi§tir : <<Dogrusu ben, Allah'! 
§ahid tutuyorum, siz de §ahid olun ki, sizin Allah'tan ba§ka §irk ko§
tugunuz §eylerden ben uzag1m. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana, son
ra da hie; miisaade etmeyin. Ben sadece benim de, sizin de Rabb1mz olan 
Allah'a dayamp giivendim. Yiiriiyen hi~ bir canll yoktur ki; 0, alum
dan tutmasin. Elbette dogru yoldad1r senin Rabbm.» (Hud, 54- 56) . 
ibrahim Halil de §6yle demi§ti : «Neye tapml§ oldugunuzu goriiyor mu
sunuz? Siz ve ge~mi§ atalanmz. Dogrusu onlar dii§mammd1r. Ancak 
alernlerin Rabb1 miistesna ~i 0, yaratmi§tlr beni. Ve beni dogru yola 
0 eri§tirir .. . » (~uara, 75- 78) . <<Hz. ibrahim (a.s.) babasma ve kav
mine de §oyle demi§ti : ~iiphesiz ben, sizin tapttgm1z §eylerden uzag1m. 
Beni yaratan miistesna §iiphesiz ki 0, beni hidayete iletecektir. Ve onu, 
ardmdan iman edeceklere devarnl1 kalacak bir rniras olarak b1rakm. 
Belki artik dogru yola donerler.» (Zuhruf, 26- 28). 

Allah Teala'mn: c<Onu b1rak1p ta taptlklanmz ise ... » ayeti, daha 
once ge~en klsrm te'kid i~indir. Ancak bu, hitab sigas1 iledir. Orada 
ise gayb (ii~iincii §ahiS) sigas1 ile idi. Bu sebepiedir ki Allah Teala : 
ccSize yard1m edemedikleri gibi, kendilerine de yard1m edemezler.» bu
yurmu§tur. 

Allah Teala'nm: «Onlan hidayete ~ag1rsamz; duymazlar bile. On
Ian sana bakar goriirsiin, ama gormezler ki.» ayeti: ccOnlan c;a~rsamz, 
c;ag1rmamz1 i§itmezler.» (Fatir, 14) ayeti gibidir. Allah Teala : ccOnlan 
sana bakar goriirsiin, ama gormezler ki.» ayetinde, ccOnlar sana bakar.» 
buyurmU§tur ki; onlar cans1z olduklan halde, . bak1yormu§ gibi tasvir 
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edilrni§, resmedil~ gozlerle seni kar§Ilar, sana bakarlar. Bu sebep
ledir ~i onlara, aklllllara davramld1g1 gibi davranmi§tlr. Zira oillar, in
san gibi tasvir edilmi§ resimlerdir. Boylece «Onlan sana bakar goriir
siin.)) ayetinde, onlar hakkmda akh olanlar (akil sahipleri) hakkmda 
kullamlan zamir kullamlrni§tlr. Siiddi, burada mii§riklerin kasdedildi
gini soyler ki; Miicahid'den de lm gorii§iin benzeri rivayet edilmi§tir. 
Ancak birinci gorii§ daha evla olup ibn Cerir bunu tercih etmi§tir. Ka
tade'nin kavli de ooyledir. 

199 -, Sen; aff1 tut, ma'nlfu emret. ve cahillerden 
yiizc;evir. . 

200 - $eytan seni diirtecek olursa; hemen Allah'a 
s1g1n. <;iinkii 0, gerc;ekten Seml'dir, Ali.ni'dir. 

Cahillerden SakJ.n 

«Sen; aff1 tut.)) ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu 
Talha der ki : Burada §U anlam kasdediliyor : Onlarm mallanndan sa
na getirdiklerini ve .istemeden sana geleni al. Bu hiikiim Berae sure
sinde sadakalann (zekatm) farzlan ve a~Iklamalan inzal olunmazdan 
once idi. Bu a~1klama Siiddi'nindir. ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak 
ccSen; aff1 tut.ll ayetini; fazlasm1 infak et, §eklinde tefsir etmi§tir. Said 
ibn Ciibeyr ise ibn Abbas'tan onun «Sen, af yolunu tut.ll ayetinde 
( _,L.ll ) kelimesinin ( j....a.iJI ) fazlahk anlamma oldugunu soyle
mi§tir. 

((Sen; aff1 tut.ll ayeti hakkmda Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
§6yle der : Allah Teala, peygamberine mii§rikleri on sene af ve miisa
maha ile kar§llamasmi emretti. Bilahare onlara, sert davranmaYl em
retmi§tir. ibn Cerir bu gorii§ii tercih eder. Bir~oklanmn «Sen; affi 
tut.n ayeti hakkmda Miica.hid'den rivayetlerine gore; o, §5yle demi§tir : 
insanlarm huy ve amellerini fazla ara§hrmakslZln sen, af yolunu tut. 
Hi§am ibn Arube'nin babasmdan rivayetine gore; Allah Teala, el~isi 
(s.a.) ne insanlann huylarmda af yolunu tutmasm1 emretmi§tir. Ba§ka 
bir rivayette ise o, §Oyle . demi§tir : Onlarm huylanndan sana yumu~ak 
geleni al. 
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Buhari'nin Sahih'inde Hi§am kanahyla ... Abdullah ibn Ziibeyr'
den rivayete gore; o, §oyle demi§tir : Allah Teala <<sen)) insanlarm huy
lannda, <<aff1 tut.n ay~tini indirmi§tir. Ba§ka bir rivayette hadisin is
nadi Hi§am kanahyla .. . ibn Omer'den; diger bir rivayette ise Hi§am 
kanahyla .. . Ai.~e'den §eklindedir. Bu rivayetlere gore; ibn Orner ve 
Ai§e de bunun bir benzerini soylemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 
Said ibn Mansur'un · Ebu Muaviye kanahyla ... ibn Ziibeyr'den rivaye
tine gore; o: <<Sen, affl tut.n ayeti hakkmda : Allah'a yemin olsun ki, 
insanlann huylannda onlarla birlikte oldugum siirece onlarm huyla
nnda af yolunu tutaca~m, demi§tir. Bu, gorii§lerin en me§hUru olup 
ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in birlikte rivayet ettikleri §U hadis de 
buna §ehadet eFmektedir: Bize Yunus'un ... Umeyy (ibn Rabia el-Mu
radi es-Sayrafi) den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah Teala 
peygamberi (s.a.) ne : <<Sen, affl tut, ma'rUfu emret ve cahillerden 
yiiz\!evir.)) ayetini. indirdiginde Allah Rasulii (s.a.) : Ey Cibril, bu ne
dir? diye sordu. 0 §oyle dedi : Allah Teala, sana haks1zhk edeni bagi§
lamaru, seni mahnlm edene vermeni ve sana gelip gitmeyi kesenlere 
gitmeni emretmektedir. Hadisi ibn Ebu Hatim kitabet yoluyla, Ebu 
Yezid el-Karatisi vasitasiyla ... §a'bi'den rivayet etmi§tir. Ancak her 
haliikarda bu hadis miirseldir. Muhtelif kanallardan bu hadise §ahid 
olacak bir hadis rivayet edilmi§tir. Hadis Cabir ve Kays ibn Sa'd ibn 
Ubade'den merfu' olarak rivayet edilmi§ olup her iki hadisi de ibn 
Merduyeh miisned olarak zikreder. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Mugire'nin . . . Ukbe ibn Amir (r.a.) 
den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) ne kavu§
tum, s6ze ilk ben ba§lay1p elini tuttum ve : Ey Allah'm eh;isi, bana 
amellerin en faziletlisini haber ver, dedim. §i:iyle buyurdu: Ey Ukbe, 
sana gelip gitmeyi kesene git, seni mahrum edene ver, sana haks1zllk 
edenden yiiz ~evir. iladisin bir benzerini Tirmizi de, Ubeydullah ibn 
Zahr kamillyla Ali ibn Yezid'den rivayet ettni§ ve hasen oldugunu soy
lemi§tir. Ben derim ki : Ali ibn Yezid ve §eyhi Kas1m Ebu Abdurrah
man zaylftlrlar. 

Buhari der ki : "Sen, affl tut, ma'rufu emret ve ·cahillerden yiiz9e
vir.)) ayetindeki ( -.j ,.,all ) kelimesi, ma'ruf anlammdad1r. Bize Ebu 
Yemman'm .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle anlatm1§t1r: 
Uyeyne ibn Hasan ibn Huzeyfe geldi ve karde§i oglu Hiirr ibn Kays 
-Hz. Omer'1rt kendine yakm arkada§ edindiklerinden idi- m yanma 
miisafir oldu. Gen~ olsun, orta ya§h olsun Kurra, Omer'in meclis ar
kada§lan idiler. Uyeyne, karde§i ogluna: Ey karde§im oglu, senin emir 
yarunda bir merteben var. Bana onun yaruna girmek iizere izin iste, 
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dedi. ibn Abbas §oyle devam ediyor: Hurr, Uyeyne igin izin istedi, 
Orner ona izin verdi. Omer'in yamna girdiginde: Ey, Hattab'm oglu, 
Allah'a yemin olsun ki, sen bize gok vermiyor ve aram1zda adaletle hiik
metmiyorsun, dedi. Orner, o kadar ofkelendi ki; az kalsm ona bir ko
tuluk yapacakti. Hurr kendisine: Ey mu'minlerin emiri, Allah Teala 
peygamberi (s.a.) ne : «Sen, aff1 tut, ma'n1fu emret ve cahillerden yiiz
gevir.)) buyurmU§tUr. Bu ise, cahillerdendir, dedi. Allah'a yemin olsun 
ki; Hurr kendisine bu ·ayeti okudugunda Orner_ niyyetinden vazgegti. 
Zira o, Allah'm kitabma kar§l teenni sahibi idi. Hadisi sadece Buhaii 
tahric etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Abd'ill-A'la'mn k1raet ' yo-
.luyla ... Abdullah ibn Nafi'den rivayetine gore; · Salim ibn Abdullah ibn 
Orner ~am ahalisinin iginde gan bul unan bir kervamna ugrann§ ve ; 
Muhakkak bu, yasaklanml§tlr, demi§ti. Onlar : Bi_z bunu senden daha 
iyi biliriz. Mekruh olan, ancak buyuk gmg1rak gamd1r. Ama bunun gi
bisinde 'Qir beis y_oktur, dediler de Salim sustu ve : «Cahillerden yiiz-
gevir.n dedi. . 

Buhari'nin; orf kelimesi, ma'rUf anlammad1r sozunii, Urve ibn Zu
beyr, Siiddi, Katade, ibn Cerir ve bir goklan ac;1k<;a belirtm~ ') lenlir. ibn 
Cerir'in naklettigine gore; §Oyle denilirmi§: ~.J~J. t.!.)~y \j~y.,i) 
Orf, arif ve arife kelimeleri hep ma'ruf , anlammdadtr. ibn Cerir §oyle 
devam eder: Allah Tea.Ia peygamberi (s.a.) ne, kullanna ma'ni.fu em
retmesini buyurmu§tur ki; bunun igine butUn taatlar girer. Ona cahil
lerden yuzgevirmesini de emretmi§tir. Bu, her ne kadar peygamberi 
(s.a.) ne bir emir ise de zulmedip haddi a§malan ihtimaline binaen ya
ratiklanm terbiyeden ibarettir. Degilse bu, Allah'm haklarmdan vacib 
olan bir hakk1 bilmeyenden yuzc;evirme; Allah'a kiifreden ve O'nun bir
ligini bilmeyeni bagi§lama degildir. Zira onlar, miislUmanlara dti§man
dirlar. 

Said ibn Ebu Arube, ccSen, aff1 tut, ma'rUfu emret ve cahillerden 
yiiz gevir.)) ayeti hakkmda Katade'nin §6yle dedigini nakleder : Bu, Al
lah'm peygamberi (s.a.) ne emrettigi ve ir§ad buyurdugu huylardlr. 

Alimlerden birisi §6ylf; der : insanlar iki kls1md1r : Bir k1s1m, iyilik 
edenlerdir. Onlann ihsamndan sana geleni al. Ona giiciiniin yetecegin
den fazlasm1 ve onu siki§tlracak olam yukleme. ikinci -klSlm, kotiili.lk 

. sahipleridir. Onlara ma'rufu emret. Eger sap1khk ·uzere devam eder, 
sana kar§l gelir ve bilgisizlikte 1.srar ederlerse, ondan yuzgevir. Be!ki 
bu, onun hilesini ger.i gevirir. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayetlerde §OY
le buyurur_: ccSen, kotUlugu en giizelle def'et. Onlarm nitelendirmekte 
olduklanm Biz gok daha iyi biliriz. Ve de ki : Rabblm; §eytanlann ki~
kirtmalarmdan sana s1gmmm. Rabb1m, onlann huzurunda bulunma-
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lanndan sana s1gJ.mnm.» (Mti.'mim1n, 96- 98), «iyilikle kotti.luk bir ol
. maz. Sen •. fenallg1 en iyi ~ekilde sav. 0 zaman goreceksin ki; seninle ara
smda d~manhk bulunan ki§i, yakm bir dost gibi oluvermi§tir. Bu, an
cak sabredenlere vergidir. Ve bu, ancak o buyuk hazz1 tadanlara ver
gidir. ~eytan seni bir vesvese ile durtecek olursa; Allah'a s1gm. Dog
rusu 0, Semi', Alim olamn kendisidir.» (Fussilet, 34 ~ 36). Bu surede ise: 
«~eytan seni durtecek olursa; hemen Allah'a s1gm. <;unku 0, gerc;ekten 
Semi'dir, Alimdir.>> buyuruyor. Bu tic; ayet; A'rnf, Mti.'minlin ve Secde 
surelerinde bulunmaktadir, dorduncusu yoktur. Allah Teala bunlarda 
insanlardan asi olanlara ma'ruf ile, en gi.izel olamyla muamelede bu
lunma yolunu gbsteriyor. Allah'm izni ·ne bunlar k~iyi i<;inde bulundu
gu temerrtid ve isyandan ahkoyacaktlr. · Bu sebepledir ki : «0 zaman go
receksin ki; seninle arasmda dli§manllk bulunar, ki§i yakm bir dost gibi 
oluvermi§tir.» {Fussilet, 34) buyurmu§tur. Sonra Allah Teala, cin §ey
t'anlarmdan kendisine s1gm1lma yolunu gosteriyor. Zira onun kotlilugu
nu senden bir insan engelleyemez. Muhakkak ki o, senin helakini ve 
bti.ttintiyle yok olmam jstemektedir. Zira o, senin ic;in ve senden onceki 
atalarm i<;in apac;:1k bir dli§mandlr. 

ibn Cerir : «~eytan seni diirtecek olursa ... » ayetinin tefsirinde der 
ki : ~eytandan, senin cahillerden yuz c;evirmeni engelleyecek ve seni 
onlara kar§Jllk vermeye sevkedecek bir ofke gelirse «Hemen Allah'a Sl
gJ.n.>> Onun durtmesinden hemen Allah'a s1gm1p O'na iltica et. «<;tinkU 
0, gerc;:ekten Semi'dir.>> <;tinku Allah; §eytamn durtmesinden dolay1 
senin kendisine sigmd1gm1, cahilin sana kar§l bilgisizligini, onun durt
mesinden dolay1 kendisine olan ilticay1, yarat1klarm diger sozlerini en 
iyi i§itendir. O'na hi<; bir §ey gizli kalmaz. ~eytamn dlirtmesinin sen
den neleri ahp gottirdugiinU ve yaratlklarmm diger i§lerini en iyi bi
lendir. 

· Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: «Sen, aff1 tut, ma'rUfu 
emret ve cahillerden ylizc;:evir.>> ayeti nazi! oldugunda; Allah Rasulti. 
(s.a.) : Ey Rabb1m; ofke halinde nas1l davranahm? dedi de Allah teala: 
~~~eytan seni dtirtecek olursa; hemen Allah'a s1gm. c;unkti 0, gerc;ek
ten Semi'dir, Alim'dir.>> ayetini indirdi. 

Ben de derim ki : istiaze'nin ba~mda· da gec;en bir hadiste §6yle 
anlat1llr : iki ~i Hz. Peygamber (s.a.) in huzurunda birbirlerine sov
mti.§ler ve biri digerine o kadar k1zm1§ ki burun delikleri ofkeyle ac;1hp 
kapanmaya b~laml§. Allah Rasulti (s.a.) : Ben oyle bir kelime biliyo
rum ki; §ayet onu soyleseydi k1zgmhg1 mutlaka giderdi : . "Mel'un §ey
tandan Allah'a s1gmmm.>> buyurdu. Bu kelime o ki§iye soylendi de: 
Ben, deli degilim. (Bende bir delilik yoktur), dedi. Ayette &'ec;en 
( t j:JI ) kelimesi fesact anlammad1r. Bu fesad; ister bir ofke ile, ister 



3200 iBN KESiR (Ciiz: 9: Sure: 7 

ba§ka bir sebeple meydana gelmi§ olsun farketmez. Allah Teala bir 
ayette : .«Kullanma de; en gtizel olam soylesinler. Dogrus,u, §eytan ara-
lanm a~mak ister ... ll (isra, 53) buyuruyor. Ayetteki ( ~l::-JI ) keli:.. 
mesi kotiiltikten s1gmmad1r. ( ~~\ ) kelimesi ise, hay1r istemede 
(Allah'a) s1gmma anlammda kullamllr. 

Biz, bu tefsirin ba§mda istiaze ile ilgili hadisleri vermi~tik. Burada 
tekranna gerek gormiiyoruz. 

'(. 0"'" " ~ 0 / / / ~' ~~\_, f:\ 5) ., •) ( '{'?."';(- ~3:JI~ .. ~~-~· _,.~~\(~\-:'J~\ 
_,. .., • !)~.....,A ~ ... I.J)~ ~\.la.. .. ~ LJ} • ..G).., ~ "":.r- LJ .. ' ... 

~_.....J.o.J.""/)/o , . ..,,,. 

~~.J,~~':l ~~\j~_,:U 
\} / .... .. 

201 - Muha.kkak ki takvaya. erenler; onlar ~eytan 
taraf1ndan bir vesveseye ugray1nca, iyice dii~iiniirler. Bir 
de bakars1n ki (ger<;egiJ gorurler. 

202 - Karde~leri ise onlar1 azg1nhga siirillderler. 
Sonra da (yaka.lanni) b1rakmazlar. 

Allah Teala burada emret.tiklerine itaat eden, yasaklad1klanm ter
keden mtittaki kullanm zikrediyor. Onlar : cc~eytan tarafmdan bir ves-
veseye ugraymca, iyice dii§tiniirler.JJ Ayette ge~en ( ~ ) kelime
sini digerleri ( ~U.. ) §eklinde okumu§lardlr ki bu hususta bir de 
hadis varid olmu§tur. Her ikisinin de me§hur k1raet olup aym anlamda 
oldugu da, aralannda fark bulundugu da sbylenmi§tir. Baz1lan bu ke
limeyi Ofke ile, baz1lan da giinaha niyyet ile; diger bazllan da giinah 
i.~lemekle tefsir etmi§lerdir. I§te bu miittaki ki§iler, §eytan tarafmdan 
bir vesveseye ugrat1ldlklarmda : . (( (Allah'm, azab1m, bol sevab1m, va'
dini, tehdidini) dti§ti:htirler.J) Tevbe eder, Allah'a iltica eder ve klsa yol
dan O'na donerler de «Bir de bakarsm ki (ger~egi) gortirler.)) Dogru 
yola girerler ve i~inde bulunduklan durumdan uzakla§Irlar. 

Burada Haf1z Ebu Bekr ibn Merdt1yeh'in zikrettigi bir hadisi ve
relim : 0 der ki : Muhammed ibn Amr'm ... Ebu Hiireyre (r.a.) den ri~ 
vayetine gore; o, §6yle demi§tir : Kendisinde delilik (cinnet) olan bir 
kadm, Hz. Peygamber (s.a.) e geldi ve: Ey Allah'm el~isi; Allah'a dua 
et de bana §ifa versin, dedi. Hz. Peygamber : Dilersen Allah'a dua ede
yim sana §ifa versin, dilersen sabret ve senin hakkmda hesab gorme
sin, buyurdu. Bunun tizerine kadm : Bilakis sabrederim de uzerime he-
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sab olmasm, dedi. Bu hadisi, Siinen .sahiplerinden bir ~ogu rlvayet et
mi§lerdir. Onlarda yeralan hadisin ifadelerl §byledir: Kadm: Ey Al
lah'm el~isi; ben sar'aya tutuluyorum, riisvay oluyorum. Allah'a dua 
et de bana §ifa versin, dedi. Hz. Peygamber: Dilersen Allah'a dua ede
ylm .sana §ifa versin. Dilersen sabret, cennet senin olsun, buyurdu. Bu
nun iizerine kadm: Bilakis sabredeyim de cennet benim ol.sun. Fakat 
Allah'a dua et de ben riisvay olmayaj'lm, (iistiim ba§Im ~Ilmasm.) 
dedi. Hz. Peygamber ona dua etti de artlk iistii ba§l a~Ilmaz oldu. Ha
disi Hakim de Miistedrek'inde tahric etmi§, Buhari ve Miislim'in §art
lanna gore sahih oldugunu, an:cak Buhari ile' Miislim'in tahric etme
diklerini s6yle~tir. 

Hafiz ibn Asakir; tarihinde Amr ibn Cami'nin hal terciimesinde 
anlatir ki; bir gen~, mescidde ~ok~ ibadet ederdi. Bir kadm ona tl.§Ik 
olup kendine davet etti. Kadm ISrar edince sonunda gen~, onunla bir-

·liktc eve gireyazdi. Ve: «Muhakkak ki, takvaya erenler; onlar §eytan 
tarafmdan bir vesveseye ugraj'lnca, iyice dii§iiniirler. Bir de bakarsm ki 
(ger~egi) goriirler.» ayetini hatirlad1 ve bay11lp dii§tii. Sonra aj'lldi ve 
tekrar baYllarak oldii. Orner gelip babasma ia'ziyede bulundu. Gecele- . 
yin dcfnedilmi§ti. Orner gidip yanmdakilerle birlikte kabri iizerinde 
na:maz k1ld1 sonra ona: Ey gen~; 11Rabbmm huzurunda durmaktan kor
kan kimseye iki cermet vardlv> (Rahman, 46) diye nida etti. Gen~. 
kabrin i~inden ana §Oyle cevab verdi : Ey Orner; Rabb1m cennette o 
ikisini bana iki kere verdi. «Muhakkak ki sa~IP savuranlar, §eytanlarla 
karde§ olmU§lard~r.» (isra, 27) ayetinde de i§aret buyuruldugu iizere 
<<Onlarm (insanlardan alan §eytan) karde§leri (onlara tabi olanlar, on
lara kulak verip dinleyenler, onlann emirlei'ini kabul edenler) ise on
Ian azgmhga siiriiklerler. (§eytanlar onlara giinahlar i~in yard1m edip 
giinahlan onlara kolayla§tlnp siislerler.) >> ibn Kesir ayette ge~en 

( ~ .,~ ) kelimesinin kokiiniin; fazlallk, fazlala§tirma, arttlrma 
anlammda oldugunu sayler. Buna gore anlam §oyle oluyor : Onlann az
gmllklanm, yani bilgisizlik ve beyinsizliklerini artmrl·ar. 

«Sonra da (yakalanm) b1rakmazlar.>> §eytanlar yardlm eder. in
r.anlar, bunlan yapmalannda asia kusur etmezler. Nitekim Ali ibn Ebu 
Talha, «Karde§leri ise onlan azglnl1ga siiriiklerler, sonra da (yakala
nm) birakmazlar. >> ayeti hakkmda ibn Abbas'm §oyle dedigini nakle.
der : Ne insanlar i§lemekte olduklan kotiiliiklerde kusur eder, geri du
rur ve ne de §eytanlar onlan bundan allkoyar. Avfi'nin ibn Abbas'tan 
rivayet ettigine gore; o, «Karde§leri ise onlan ·azgmllga siiriiklerler, 
sonra da (yakalanm) b1rakmazlar.» ayetinde kasdedilenlerin, cinler 
oldugunu soyleini§tir. Onlar, insanlardan olan dostlanna fiSildarlar 
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''Sonra da (yakalanru) b1rakmazlar.» Boyle· yapmaktan b1klp usanmaz
lar. Stiddi ve di.gerleri ·de bOyle demi§lerdir. ~eytAnlar, insanlardan olan 
dostlanna yard1mci olur, kottiltikte onlara destek·olmaktan a.sla usan
mazlar. Zira bu; onlann seciyesi, tabiatldir. Bunda asia zaaf gostermez 
ve ara vermezler. Nitekim Allah ~eala ba§ka bir ayette : ''Bilmiyor 
m~un ki, katirlerin uzerine onlar1 kl§kirtan §eytanlar gonderdik.>l 

' (Meryem, 84) buyurmu§tur. ibn Abbas ve b~kalan ise buray1 §Oyle 
anlamaktad1rlar: Onlan ma'siyetlere suruklerler. 

.203 - Onlara bir ayet getirmedigin zaman, derler 
ki: Sen, bir tane yapsayd1n ya? De ki: Ben, ancak Rab
bundan bana vahyolunana uyanm. Bu, Rabbimizdan goz
leri ayacak delillerdir. lmaii eden bir kavim ic;in hidayet 
ve rahniettir. 

Bu KUr'an 

''Sen, bir tane yapsaydm ya?>l ayeti hakklnda ibn Abbas'tan ri
vayetle Ali ibn Ebu Talha der kf : Bir tane olsaydm ya? Ba§ka bir se
:ferinde ise: Bir tane yapsaydm ya? demi§tir. 

ibn Cerir _ der ki : Abdullah ibn Kesir'den, onun da Mucahid'de~ 
rivayetine g6re; · o, ((Onlara bir a yet getirmedigin zaman, derler ki : Sen, 
bir t4ne yapsaydm ya?)) ayeti hakklnda §Oyle demi§tir: irticalen, du
§Unmeden ve hazulanmadan bir tane yapsaydm ya? Onlar dedil;-r ki: 
Sen, onu kendinden ¢1karsan ya. Katade, Suddi ve Abdurralun8.n ibn 
Zeyd ibn Eslem de bOyle saylemi§ olup ibn Cerir bu gorti§u tercih-et
mi§tir. Avfi ise ibn Abbas'tan buramn anlam1m: Allah Teala'dan bir 
tane alsaydm ya? §eklinde rivayet etmi§tir. Dahhak da burayt §oyJe 
anl~d1r : Sen, bir tane allp g6kten getirseydin ya? 

((Onlara bir ayet getirmedigin zaman ... >> ayetindeki ( - ~~\ ) ke-
- --

. limesi, mucize ve hirikulade §ey anlammdad1r . . Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir ayette : II'Dilersek, .onlara g6kten bir ayet indiriri:z de ona bo
yunlart egik 'kahr.>> (~uara, 4) buyurmU§tur. Onlar, Ra.sulullah _(s.a.) a: 
Bizim gormemiz ve inanmamiZ i~in ayetler (mucizeler) istemede ken-
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ini zorlasa.n, yorsan ya? diyorlardl. Allah Teala da ona §Oyle buyur
mll§tur : «De ki : Ben, ancak Rabb1mdan bana vahyolunan.a uyanm.)) 
Ben, Allah TealA'dan istemem. Ben, ancak O'nun bana emrettigine tabi 

ur, O'nun bana vahyettigine itaat ederim. Ege~ bir ayet (mucize) 
onderirse, onu kabul ederim. Eger vermez ise ben, kendiligimden ba§
YlP istemem. Ancak Allah'm bu . husU.sta bana izin vermesi mi.istes
arur. Muhakkak 0, iHakim'dir, Alim'dir. 

'Sonra onlara bildiriyor ki; muhakkak bu Kur'an; mucizelerin en. 
iiyii~ii, delaletlerin en a~1g1, huccet ve beyyinelerin en dogrusudur. 
"yle buyurur: «Bu, Rabb1mzdan gozleri a~acak delillerdir. iman eden 
ir kavim i~in hidayettir ve rahmettir.)) 

----iZAHi -----

Onlan azgmliga sihiikleyen karde§lerine gelince, bunlar cinlerden 
~ytanlardir. Bu arada insanlardan §eytanlar da olabilirler. Bunlar on
arm dalaletlerini artmyor hi~ pe§lerini b1rakmadan, me'yus olmadan 
.-e durmadan onlan sap1kllga gi)tiiriiyorlardl. i§'te bunun i~in de ah
makla§Iyor, cahille§iyor, ve gittikleri yolda devam ediyorlard1. 

Mii§riklerden bir kiSrm, Rasulullah (s.a.) dan harika taleb etmek
~n geri durmuyorlardl. . i§te burada ayet-i kerime'nin seyri onlarm 
:-isa.Iet ger~egi ve Rasilllerin tabiatl kon~daki ceha.Ietlerine delalet 
eden baz1 .sOzlerini hikaye ediyor : 

«Onlar, bir ayet getirm~<ligin zaman : Sen bir tane yapsaydm ya 
jerler1> ... 

Yani, sen Rabbma ISrar etseydin de, bir ayet indirseydi ya der
er ... Veya sen de bir peygamber degil misin? Kendin bir ayet yapsay

dm ya derler... Gel\!ekten de onlar, Rasullerin Tabiatlm ve vazifesini 
anlam1yorlard1. Bunu anlamadlklari gibi bir peygamberin Rabb1 ile 
Ian edeb tavnm da bilmiyorlardi. Peygamber, Rabbmin verdigi §eyleri 
hr ve Rabbmm huzftrunda kendisi bir§ey a~Iklamaz, bir§ey istemez . 

. ynca kendiliginden bir§ey de ·getinnez. S·Mece Allah emreder, 0 da 
~lklar: 

<<De ki : Ben ancak bana . vahyolunana uyanm)l ... 
Ben, kendiligimden bir§ey ica.d etmem, bir§ey ortaya ~lkarmam. 

Rabmmm bana vahyettiginden ba§ka, hi~ bir §ey gelmez elimden . . Ve 
oen, sadece Ra~bb1mm bana emrettiklerini getiririm. Ca.hiliyet devrinde 
'Jeygamber deyince araplann zihnine gaybdan haber veren sahte §e
ltiller geliyordu. Hem onlar ne ri.s!letin mahiyeti ile ilgili, ne de peygam
lberlerin tabiat1 ile alakall hi~ bir bilgi ve gorgiiye sAhip deg-illerdi. i§te 
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bunun I~m Rasulullah (s.a.) getirmi~ oldugu bu Kur'an'da bulunan 
hakikatlan ve Qnlann bilmeyerek istedikleri maddi harikalar lronusun
daki .ger~ekleri aglklamakla emrolunuyoz:. i§te gafil bulunduklan hida
yet kayna€1 gozlerinin onfuide : 

«Bu Kitab iman edecek bir kavim i~in Rabb1mz taraf1:ndan basiret~ 
leri a;~acak deliller, hidayet ve rahmettir1> ... 

Ge~ekten de bu Kur'an, basiretleri a~cak i§Aretlerle doludur. Co
§an bir rahmet kayna~dir. Fa.kat bu; inananlar ve bu engin haytrdan 
faydalananlar i~indir. Daha once ·be§eriyetin ~ocukluk devrelerinde, ma
halli risaletlerde, alem §Umlil olmayan peygamberlikletde .. . Zaman ve 
mekanm hududunu ~mayan, sa.dece gorenlerin di§mda ~kalannm 

-muhatab olmach~, kendilerinden sonra gelen nesillere hi tab etmeyen ... 
Mii§ahede eden kavimlerin otesinde ba§kalanna ul~mayacak pey
gamberlerin gOs.terdigi maddi harikalar cinsinden harikalar istiyordu 
o devrin Araplan. . . Ger~ekten de maddi harika cinsinden hi~ bir §eyin 
e§ine benzemedigi bu fevkalade iistiin. i'·caz ve belagat omegi Kur'an, 
nereden bakiltrsa bak1Ism insanlarm -hangi zaman ve mekan i~e!i
sinde bulunursa bulunsunlar- istedik.leri mucizeler ne ge~mi§te, ne de 
zamamn sonuna kadar gelecekte bu iistiin mucizenin sm1nna ula§a
mazlar. 

i_fade yoniinden bu bOyle. Oyle sa.myorum ki cahiliyet devri Arapla
rma klyasla onun en a~1k yam -:-~ii:nkii onlar diger milletlere nisbetle 
edebi iislub baklmmdan son derece geli§mi§ ve kendi pazarlarmda bu
nunla oviinmeleri ile iin kazanmi§lardir- i~te bu tarafidrr. Bu edebi 
mucize yonii olmu§tur. Ve bugiin d1e hala. o hi~ bir be§erin boy ol~ii§e
meyecegi bir mucize olarak durma'ktadir. Allah Teala, o giin bununla 
meydan okumu§tur Araplara. Ve 1bu meydan okuma halen de siiriip 
gitmektedir . . insanlar arasmda ifade giiciine sahib kimseler, iislub ba
kimmdan be§er takatmm nereye kadar ula§aca~m anlayanlar, bu 
Kur'an'm en biiyiik mucize, mucizelerin mucizesi oldugunu goriir ve 
farkederler... tster bu dine inans.mlar, i.Ster inanmasmlar ou iistiin 
iislub kudretini ka vrarlar .. : Binae naleyh bu taraftyla meydan okuma 
kar§ISU}da mii'minlerin ve miilhidl'erin miisavi oldugu temel bir pren
sib olarak ayakta durmaktadir. Na.s1l ki cahiliyet devrinin KureY§ ulu
lan bu Kur'an'da daha once hi~ b:ir yerde farkma varmadlklan §eyleri 
goriip buluyor idiyseler, bugiin de ve yann da sevmeyen, dii§man olan, 
imanstz her cahiliyet yolcusu, bu ilk cahiliyet erbabmm sevmedigi ve 
kar§I geldigi halde duymu§ oldugtt duygularm aymsm1 duyar. 

Ve biitiin bunlann gerisinde o Kitab, e§Siz bir mucize esrar1m hala 
korumaktadtr. insan fitrati; ne z;aman o gerr;ekten aynlmak isterse, 
goniillere perdeler r;ekilse, f1tratln iizerine a~r kum ytgmlan yi~lsa 
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un fttrat ·.iizerindeki hakimiyeti yine devam eder, onlar bu Kur'an'I 
nlerken, bu hakimiyetin altmda iken zamr .. n zaman goniilleri can

, ruhlannda sllkinme emareleri goriiliir. 
SOz si>yleyen i.hsanlar pek ~oktur. Baz1 kimseler birc;ok sistemlerin, 

ollerin ve fikir ak1mlarmm temel prensiblerini ihtiva eden oozier 
ylerler. Ama · bu Kur'an, sayle<iigi ~eylerin insan f1tratmda ve gon-

mde yapt1g1 te'sirler bakimmdan biitiin sozlerden ayn ve e~izdir. 

n iistiin ve kahredici gii~, bu Kur'an-1 Kerim'indir her zaman. Nite
Kurey§ ululan da kendilerinin pe§inde gidenlere o Kur'an'I dinle

eyin, bir · kenara atm onu, belki sizi maglub eder diyerek nefislerin
eki bir ger~egi gizli de olsa .· a~1ga vurmu§ oluyorlardi. Ciinkii onlar 
_ iyorlard1 ki bu . Kur'an'm ruhlara degmesi ve . tern~ etmesi ile kar§I 
ymas1 miimkiin olmayan te'sirler icra . ettigi bir vakiayd1. Bugiiniin 
hiliyet liderleri . de hala yazd1klan yaz1laria, kitaplarla. gonillleri .bu 
ur'an'dan ~evirmeye ~ah~1yorlar. Ama biitiin bunlara ragmen Kur'an, 

"".ne iistiinliigiinii siirdiiriiyor. Bir a yet veya birka~ ayetin be§er kelarm · 
rasmda yer ali§I birdenbire onu diger sazlerden aymyor, te'siri baki

rmndan e§Siz bir kudrete sahib oldugu hemen beliriyor. i§itenlerin i~in
e deruni bir his istilas1m te'min ediyor. Ve seyleyenlerin, iizerinde dik
tle ve yorularak soyledikleri diger be§er sozlerinden tamamen ayn-

yor. . 
Bundan sonra geriye bu Kur'an'm . maddesi ve mevzuu kahyor. 

ur'an'm golgesinde bu KUr'an'm maddesi ve mevzuu ile alakah soy
enecek s6z, ii~ be§ sayfanm btesine ge~emez. Halbuki soyienmesi gere
en bitm,ez tiikenmez s6zler vard1r. Ne var ki bu sayfalara s1gmaz o. 

Hem birka~ sayfa i~erisinde ne soylenebilir ki? ... 
Bu Kur'an'm mevcudatm ger<fekleriyle be§er varllgma hitab edi~ 

· arz1, kendisine has hayretleri mucib bir metoddur. 0, be§er biinyesini 
::Jir biitiin olarak ele ahr. Ve bir mevzU.da hitab etmedik hi<t bir nokta
illl b1rakmaz. Girmedigi hi<t bir pencere, hi~ bir delik koymaz. insan 
klmdan ge~en her duyguya cevab verir. Her sesleni§e kar§Ihk verir . .. 

Bu, Kur'an'a has . hayretEmgiz bir metpddur. Kur'an kainatia ilgili 
roblemleri ele allr, insan f1tratmm, kalbinin ve aklmm mutlak §ekilde 

·eslim olacag1 Ol~illeri a~1klar. Ve ak1l, bu canh kar§lhga ve . a~1k g\J
:i.i§e kar§I kendisini teslim eder. Bunun yam s1ra Kur'an'm verml§ ol
jugu bu kar§Ihklar, . insan f1tratmm biitiin ihtiya~lanna uygun dii§er. 
F1tratm gizli kalm1~ enerj{ noktalanm uyanr. Ve ona saglam bir g6rii§ 
~lSI verir. 

Hayretlerle doludur bu Kur'an'm metodu. 0 insan f1tratmm elin
en tutar, arum ad1m ilerletir, merhale merhale yiiriitiir --yumU§ak
Jda, kolayhkla, bunun yam s1ra da canhhk ve hararetle, aydmhk ve 
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parlakllkla- insam zirvelere dogru yiikselen, en iistiin ufuklara kadar 
~Ikaran merdiv,ende basamak basamak yiikseltir. GOrii§ ve bilgi, heye
cftn ve icabet, keyfiyet ve istikamet, yakin ve giiven, rahat ve emniyet 
i~erisinde kii:~iik buyiik biitun mevcudfttl ger~eklerine dogru ilerletir. 

Hayretlerle doludur bu Kur'an'm metodu. 0 insan f1tratma oyle bir 
noktada dokunur ki, hi~ bir be§er bu noktaya dokunulmasi gerektigini 
hesab edemez. Bu noktamn bir kalmllenme ~izgisi oldugunu farketmez 
bile. Bir de bakarsmiZ ki f1trat canlanmi§, silkinmi§, sese kulak vermi§ 
ve hemen pe§inde gidiyor. Btmun sebebi de bu Kur'an'1 indirenin ya
rattiklarmi en iyi bilen ve yaratlklarma §ah damarlanndan daha ya
km olan yaradamn olmas1d1r. 

Bu sadece metod ... Ya bu metod i~erisinde anlatmaya ~all§tl~ bu 
maddelerin kendisi. .. Burada soziin uf~una ula§amayaca~ biiyiik en-

. ginlik geliyor: «De ki: Rabb1mm kelimelerini yazmak i~in denizler mii
rekkeb olsayd1, Rabb1mm . kelimeleri bitmeden evvel onlar ~iikenirdi. 
Birka~ kere daha murekkeb haline getirseydik, yine de aciz kal1rd1k ... 
~ayet yeryiiz·iinde bulunan agaglann hepsi kalem olsa;ydi, denizler de 
miirekkeb olsayd1 ve arka.smdan da yedi deniz daha gelseydi, Allah'm 
kelimeleri yine de tiikenmezdin ... 

Bu satlrlan yazan - -Allah'a binlerce hamd ve §iikur olsun ki- yir
mi be§ sene gibi zamamm bu kitab1 okumak, §Uiirluca d'ii§iinmek ve 
onun sohbetine yakla§makla ge~irdi. Zaman zaman insan k'iiltiiriiniin 
mahsulii durumunda olan muhtelif bilgi kaynaklarma ve temel pren
siblere goz att1. Ne var ki hi~ birisinde bu Kur'an'daki engin ufuklar
dan bir eser ve ~1rpm1§ ornegi gormedi. .. Gordiigii tek §ey. :. Bu Kur'an' 
daki son derece engin ve ard1 aras1 kesilmeyen sonsuz feyizler ve bunun 
yanmda da yer alan bir taklm kokmU§ g6lciikler, kii~iik su yi~nlan ve 
ufunetli havuzlar ... 

Bu varhklar alemine, onun mahiyeti ve tabiatma, muhtelif yonle
rine, aslma ve ne§'etine, bunlarm gerisinde bulunan gizli s1rlara, kapah 
ve goriinmeyen noktalara, kainatm i~erisinde saklad1~ canh varhklara, 
cans1z e§yaya hasil-I kelam be§erin ((felsefen ad1m verdigi konulann 
hepsine dikkaltlice goz atan bir ki§i. .. 

Kiilli manada insana bir· baki§ ... insamn n1huna, aslma, dogu§U
na, gizli enerji noktalarma, 9ah§ma sahalarma, yap1smdaki terkibe, he
yecanlanna ve arzularma, gizli a~Ik hallerine topluca bir goo atl§ ... 
Psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve biyoloji ilimlerinin muhtelif yonlerine 
el attigi, dinlerin ve inan~larm ~e§itli taraflanru a~Ikladiklan insan 
tenklemine bir baki§ ... insan hayatmm nizftmma ve pratik hareket 
nok.talanna, birle§me ve aynlma sfthalarma, degi§en ihtiy~lanna ve 
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u ihtiyac;lann tanzim edilmesine ... tktisadi, siyasi ve sosyal ·nazari
lerin, ekollerin goz attl~ sahalanna umumi manacta bir nazar ... 

Evet, biitiin bu konularda Kur'an'a dikkatlice goz atan ve etiid 
en bir insan 0 kadar geni§ hiikiimlerle, ayet yigmlarlyla kar§lla§lr 

· bu c;okluk ve bolluk kar§Ismda hayretten . hayrete dii§er. Bunun da 
iinde bunca bolluga ragmen muhtevasmdaki asalet, dogruluk, de

rinlik, ihata kudreti ve nefaset kar§ISmda eli agzmda kahr. 
Bu temel mevzUlar kar§Ismda bir kerre olsun ben i~imde, Kur'an'm 

§mda ba§ka konulara ve kaynaklara ba§ vurmak ihtiyacm1 l1issetme
dim. Sadece bu Kur'an'm bir eseri durumunda olan RasUlullah (s.a.) 

miibarek sozleri, hadis-i §erlf'leri haric;. Bilakis ara§tmc1 kimsenin 
u Kur'an-1 Kerim'de buldugu fevkalade gerc;ekler kar§Ismda, ba§kala

n nm oozii dogru da olsa c;o~ basit ve giiliinc; kahyor. Gerc;ekten bu hu
tlslan .sOyleyen ki§i fiilen onlarla ha§ir ne§ir olmu§, bu konulardaki 

ai'a§trrrna ve inceleineleri esnasmda gordiigii ihtiyac;lann l§Igl .altmda 
zun miiddet e§lik etmi§ bir insand1r. 

Yoksa ben bu kitaba medhiye yazacak durumda degilim... Kim 
oluyorum ben ki, onu ovebileyim? Kim oluyor ki bu insanlar kendi 
ovgii kabiliyetleri ile Allah'm kitabma bir§ey ekleyebilsinler ... Aslmda 
bu kitab bir be§er neslinin, ama e§Siz bir neslin olU§unu ve y6neli§ini, 
erbiye ve bilgi kaynaklanm saglayan en biiyiik kaynaktlr. Ve bu nesil 

ne eskiden, ne de yeni be§er tarihi boyunca bir daha tekerriir etmedi. 
Evet, be§eriyet tarihinde o uzun ve geni§ sarsmtllan meydana ge;tiren, 
e§ine rastlanmayan ve §U ana kadar gerc;ek manada incelenmemi§, etiid 
edilememi§ olan sahabe-i kirani neslini yeti§tirmi§ti. 

Aslmda Allah'm ir~de ve takdiriyle be§er diinyasmda bu miicessem 
mucizeyi ortaya c;1karan yegane kaynak bu Kitab idi. Ve bu mucize 
kar§lsmda diger pey.gamberlerin getirdikleri harikalar ve biitiin muci
zeler gayet c1hz kahr. c;unkii bu mucize bizzat vuku bulan, gozle go
rillebilen bir mucizedir. Qiinkii bu nesil be§er tarihinin e§Siz mucizele
rinden ortaya c;1kan, benzeri bulunmayan e§Siz bir nesildi... 

ilk. defa o nesilden· meydana gelmi§ . olan ve oin senelik bir tarih 
§eridinde Allah'm getirdigi Kitab'a gore hiikmeden, temel kaide ve ol
<;illerini, prensib ve hareketlerini bu esaslara gore tanzim eden ve o ilk 
neslin bir devam1 mahiyetinde olan nesillerden mi.\te§ekkil cemiyet ... 
Evet, i§te bu cemiyet de be§er tarihinde e§ine rastlanmayan bir ba§ka 
mucize idi , .. Ondan kat kat iistiin maddi imkanlara sahib olmu§, mad
de alemindeki be§erl tecriibeleri degerlendirerek ilerletmesi yiiziinden 
onu c;ok gerilerde b1raki:q1§ olan diger be§erl topluluklar.la mukayese 
va p1ld1g1 takdirde bu maddi ilerlemeye ragmen insanhk medeniyeti yo
~ linden hie; birisi onunla boy olc;ii§ecek durumda degildir. · . 
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Ge~ekten de bugiin insanlar, modern cahiliyet mekanizmasmda 
kendi §ahsi ve i~timai ihtiya~lanmn ~arelerini bu Kur'an'm dl§mdaki 
noktalarda aramaktadlrlar. Nitekim klasik Arap cahiliyetine mensub 
insanlar da bu Kur'an'm dl§mda harikalar pe§inde ko§U§uyorlanil. ~u 
kadar var ki onlarm giiHin~ ve basit cahiliyetleri yam s1ra §ahsi menfa
atlan ve arzulan da bu hayretleri mucib kitabtaki deh§etengiz kainatla 
ilgili ha.rikalan gorecek gli~te degildi. Ama modern cahiliyetin insan
lan ile bu Kur'an'm arasma gerilen engel; Allah'm yardlffilyla madde 
alemindeki bir taklm ke§iflerin sagladl~ ilim gururu ve be§er hayatlm 
nizama sokan birbiri i\!ine girmi§ te§kilat ve sistemler mekanizmasmm 
§Imankhgl ve insanh~n bu noktalardaki h1zla ilerlemeleridir. Ne var 
ki, bu geli§meler hayatm geli§mesi ile tecriibelerin artmas1, ihtiya~la
nn yenilenerek girtft bir §ekil alma.s1 kaf§ISmda tabii bir · durumdur. 
Biitful bunlann yam s1ra da modem cahiliyetin insam ile bu Kur'an'm 
arasma gerilen en biiyiik engel; ondort a.s1rd1r bir saruye bile durup 
dinlenme bilmeyen Yahudi ve H1ristiyan hilesi, bu dine ve bu Kitab'a 

' kar§l a~tlklan harb ve Miisliimanlan bu dinden uzakla§tlrmak ve dog-
rudan dogruya Kur'an'm prensiblerinden uzak kilmak istegidir. Ya
hudi ve H1ristiyanlar uzun tecriibelerinden sonra bu din erba.bm1 bu 
miibarek Ki~ab'a sanld1klan. miidet~e yenemeyeceklerini, maglub ede
meyeceklerini anlaymca bu yola ba§vurmu§lardlr. Kur'an'a sanhrken 
ilk Kur'an neslinin sanh§l gibi sanh§l ka.sdediyoruz. Yoksa hayati pren
siblerden uzak, s1rf mtlsiki ve teganni duygulanm tatmin etmek i~in 
s.anlmayt kasdedmiyoruz ... Aslmda bu, israrla yiiriitiilen igren~ ve ~iF
kin bir hilenin ifa.desid~r. Ve bu .hilenin en son meyvesi ise bugful ken
dilerine Miisliiman ad1m veren insanlarm ya§ad1klan i~timAi hayat 
§eklidir. Halbuki hayatlannda bu dinin emirlerini ve hiilrumlerini tat
bik etmeden 'Miisliiman olamazlar. Bu dinin eserlerini silmek, bu Kur' 
an'm di§mda bir Kur'an ara§tlrma.sl te'min etmek ve o §ekli Kur'an'a 
g<>re hayat1 tanzim ederek biitiin ihtila.flan ve biitful ~ah§malan o nok
taya havale etmek, ilk Miisliimanlium yaptlg1 gibi biitful bu konularda 
her §eyi Allah'm kitab1na dondiirmek ~balan da bunun di§lnda de
gildir. 

Ger~ek odur ki bugful Kur'an ehli bu Kur'an'1 hi~ bilmemektedir
ler. <;iinkii onlar sadece giizel sesle. okunan, terenniim edilen, dua ve 
tesbihlerden ibaret saymaktad1rlar onu. Bu durumu da as1rlardlr ya
pllan hile ve oyunlar, cahil b1rakllan insanlar, gurura sevkedilen bilgi 
sahibleri, fikir ve goniillere zerkedilen yaygm anar§i, igren~ ve ugursuz 
bir hayat te'min etmi§tir. Kla.sik cahiliyet erbab1 na.s1l ki maddi hari-

' ~alar taleb ederek kitleleri bu Kur'and'an ~ii~ ~evirmeye te§vik ediyor 
idiyseler, modem cahiliyet erbabl da ~;e§itli reklam ve propaganda sa~ 
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yesinde kendi uydurmalan yeni bir Kur'an anla}'l§Iyla kitleleri ger~ek 
Kur'an'a inmekten men'ediyorlar. Ve i§te o ger~ek Kur'an ki Haiim, 
Habir olan Allah onun hakkmda §Oyle buY"uruyor : 

<cBu Kitab, iman edecek bir kavim i~in Rabbm1z tarafmdan basi
retleri a~acak deliller, hidayet ve rahmettir)) ... 

Basiretleri a~acak, aydmlatacak, dogru yolu gO.sterecek bir hida
yet kaynatidir . .Ve ((inananlar i~in)) rahmet ve feyiz kaynagJ.dlr. i§te 
bu mubarek Ki.tab'da onun i~in her §eyi bulur arayanlar ... (Seyyid Ku
tub, Fi Z1lal'il- Kur'an, VI, 367- 374) . 

~--oOo---

~-:) / .o' <':(~_\ } o, \~)\\ ';' • (. J '\(~\\ :' !\..-;.\.., 
~J.r;-r~~Al~\t~;... ~ ~/, 

204- Kur'an okundugu zaman ona derhal kulak 
verin ve susun ki, merhamet olunas1n1z. 

Kur'an Okunurken 

Allah Teala Kur'an'm insa~ar · i~in onlarm gozlerini ~cak delil
ler, hidayet ve rahmet oldugunu zikrettikten sonra Kurey§ mii§rikle
rinin : ((Bu Kur'an\ dinlemeyin, okunurken giir.iiltii yapm.)) · (Fussilet, 
26) derken yaptiklan gi}?i ·.degil de, bir ta'zim ve ihtiram olmak iizere 
okunmas1 esnasmda susmay1 emretmi§tir. Bu emir, itnB.pnn a~1ktan 
okudugu farz nam.azlarda daha kuvvetligir. Nitekim Miislim'in Sahih'in
de Ebu MUsa. el-E§'ari (r.a.) den rivayet ettigi bir hadiste Allah Rasulii 
(s.a.) : imam, ancak kendisine uyulmas1 i~indir. Tekbir aldigtnda susu
nuz, okudugu zaman susunuz, buyurmu§tur. S'iinen sahipleri bu ha
disi Ebu Hiireyre'deh rivayet ederler. Miislim ibn el-Haccac hadisi (Ebu 
Hiireyre hadisini) sahih kabul etmi§ fakat kitabmda tah.ric etmemi§th·. 
1brahim ibn Miislim el-Hicri'nin Ebu iyaz'dan, onun da Ebu Hiireyre'
den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Namazda konU§urlardi. ((Kur'an 
okundugu zaman ona derhal kulak verin ... )) ·ve diger A yet nAzil oldu da 
susmakla emrolundular. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb'in ... ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; o, · §oyle demi§tir : Birbirimize namazda iken; !alancaya selam, !a
Iancaya sehim, diye selam verirdik. Bunun iizerine : 11Kur'an okundugu 
zaman ona derhal kulak verin ve susun ki merhamet olunasmiZ.l> !yeti 
gel'di. Yine ibn Cerir'in Ebu Kiireyb kanahyla. .. Be§ir ibn Cabir'den 
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rivayetine gore; . o, §Oyle demi§tir: ibn Mes'ud na.maz k1ld1 ve bazila
rmm imamla beraber okuduklarml ~irtti. (Namazm1 bitirip) aynldi
~nda §oyle dedi : Anlamamzni zamam gelmedi mi? Akletmenizin za
mam gelmedi mi? Emredildiginiz iizere <<Kur'an okundugu zaman ona 
derha.l kulak verin ve susun.» Yine ibn Cerir'in Ebu Saib -kanahyla ... 
Ziihri'den rivayetine g()re; o, §Oyle demi§tir: Bu ayet, ansardan bir 
gen~ hakkmda nazil oldu. 'Allah Rasulu (s.a.) ne zaman bir §ey okursa 
o da okurdu. Bunun tizerine: ((Kur'an okundugu zaman ona derhal 
kulak verin ve susun.» ayeti nazil oldu. imam Ahmed ve Siinen sahiple
rinin Ziihri kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetlerinde, :Allah RasUlii 
(s.a.) cehren okudugu bir namaz1 bitirmi§ ve: Biraz once benimle be- -
raber sizden birisi okudu mu? buyurmu§tu. Bir adam: Evet ey Allah'm 
el·~isi, dedi. Allah Rasulii: Ben diyorum, bana ne oluyor ki ben Kur'an 
okurken bir ba§kasi bana okuma ile galib geliyor? (Bana ne oluyor ki 
Kur'an okumama miidahele ediliyor?) buyurdu da insanlar Allah Ra
sulii (s.a.) ·nun cehren okudugu namazlarda onunla · birlikte okumak-

, tan va:z;ge<;tiler. Tirmizi hadisin hasen oldugunu soylerken Ebu Hatim 
er-Razi sahih oldugunu soylemi§tir. Abdullah ibn ·el-Miibarek'in Yu
nus'dan, onun da Ziihri'den rivayetine g-Ore; o, §Oyle demi§tir: imamm 
cehren okudugu (namazlarda) imamm arkasmdaki okumaz. Sesini
onlara i§ittirmese dahi imamm okumas1 onlara yeter. Fakat onl·ar ima
mm cehren okumadiklarmda kendi kendilerine gizlice okurlar. tmamm 
arkasmda olan hi~ kimsenin imamm cehren okudugu namama onunla 
birlikte -ne a<;lk~a ve ne de i~inden-- okumas1 dogru degildir. Allah 
Tea.Ia : ((Kur'an okundugu zaman, ana derhal kulak verin ve susun ki, 
merhamet olunasmiZ.» buyurmu§tur. Ben de derim ki: Bu, alimlerden 
bir . grubun mezhebidir ki k1raetin cehri oldugu namazda imamm ceh
ren okuduklarmda imama uyan ki§inin ne Fatiha'yt ve ne de ba§ka 
·ayeti okumas1 vacib degildir. Bu imam ~afii'nin iki gorii§iinden biri
sidir. imam Malik'in mezhebi de ooyledir. Altmed ibn Hanbel'den de 
daha once serdettigimiz delillerden dolay1 bOyle bir rivayet nakledil
m~tir. imam ~afii yeni kavlinde der ki: imamm sustugu -s1ralarda sa-. . 
dece Fatiha'y1 okur. Bu, sahabe, tabiin ve onlardan sonrakilerden bir 
grubun kavlidir. Ebu Hanife ve Ahmed i bn Hanbel der ki : Ne a~1k ve 
ne de gizli okunan·namazda imama uyan kimseye k1raet vacib degildir. 
Bunda delilleri: Kimin imam1 varsa imamm k1raeti onun i<;in k1raettir, 
hadisidir. imam Ahmed bu hadisi Miisned'inde Cabir'den merfu' olarak 
rivayet etmi§tir . .Bu hadis imam Malik'in Muvatta'mda, Vehb ibn Key
san'dan rivayetle Cabir iizerinde mevkUftur. Bu, daha s1hhatlidir. Bu 
konu ba§ka yerde daha geni§<;e anlat1lm1§tlr. imam Ebu Abdullah el
Buhari bu konuya ba§h ba§ma bir eser tahsis etmi§ ve bu eserinde ima-
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rna tabi olan kirnseye gizli, ac;1k okunan namazlarda k1raetin vacib o'ldu
gu gorti.§iinii tercih etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Ali ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan rivayetine gore; «Kur'an okun
dugu zaman ona derhal kulak verin ve susun.» emri, farz namazlarda
dir. Bu ag1klama, Abdul1ah ibn Mugaffel'den de rivayet edilmi§tir. ibn 
Cerir der ki : Bize Humeyd ibn Mes'ade'nin. _ _ Talha ibn Ubeydullah 
ibn Kiireyz (veya Keriz) den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Bir 
vaiz va'zederken; . Ubeyd . ibn Umeyr ve Ata ibn Ebu Rebah'm konu§
tuklanm gordiim ve: Zikri dinlemez misiniz, va'dedilenin size vacib 
olmasm1 istemez misiniz? dedim. Bana baktllar,- sonra konu§malarma 
dondiiler. Ben, soziimii tekrarlad1m. Bana baktllar ve sozlerine dondii
ler. Ben, iigiincii kere soziimii tekrarlad1m. Bana baktllar ve : 0 ancak 
namazdad1r. c<K.ur'an okundugu zaman ona derhal kulak verin ve · su
sun.n dediler. 

Sufyan es-sevri'nin Ebu Ha§im ismail ibn· Kesir'den, onun da Mii
cahid'den rivayetine gore; o, «Kur'an okundugu zaman ona derhal 
kulak verin ve susun.n ayeti hakkmda: Bu, namazdadlr, demi§tir. Aym 
§ekilde birc;oklan bunu Miicahid'den rivayet etmi§lerdir. Abd.Urrezzak'm 
Sevri'den, onun Leys'den, onun da Miicahid'den rivayetine gore; o : 
Ki§i namaz di§mda okurken kon119ulmasmda bir beis yoktur, demi§tir. 
Said ibn Ciibeyr, Dahhak, Ibrahim en-Nehai, Katade, f?a'bi, Siiddi ve 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'in de soylediklerine gore; burada 
kasdedilen susma, namazdad1r. ~u'be'nin Mansur'dan, onun da Ibra
him ibn Ebu Hurre'den rivayetine gore; o, Miicabid'i bu ayet hakkm
da §Oyle derken- i§itmi§: <<Kur'an okundugu zaman ona derhal kulak . 
verin ve susun.>i Bu, cum'a giinii namaz ve hutbededir. ibn Giireyc de 
Ata'dan bunun bir benzerini rivayet etmi§tir. Hii§eym'in Rebi ibn Su
beyh'den, onun da Ha.san'dan rivayetine gore; o: Bu, namazda ve zikir 
(hutbe) sirasih'dadir, demi§tir. ibn Mubarek'in Bakiyye kanallyla ... 
Said ibn Cubeyr'den rivayetine gore; o, «Kur'an okundugU: zaman ona 
derhal kulak verin ve susun.>> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Susmak 
kurban, ramazan ve cum' a gilnleri ve i:m.8.mm •cehren okudugu namaz
lardadir, ibn Cerir de burada maksadm, imamm arkasmda ve hutbe 
halinde oldugu gorti.§iinii tercih etmi§tir. Abdiirrezzak'm Sevri kana
llyla ... Miicahid'den rivayetine gore; o, imam bir korku ayetine veya 
bir rahmet ayetine rastlad1gmda arkasmda olanlar:dan birinin herhan
-gi bir §ey soylemesi.ni ho§ kar§Ilarnaz ve : ccSusunuz.>> dermi§. Miibarek 
ibn Fuda!e de Hasan'dan rivayetle: Kur'an'a (Kur'an okunan bir yere) 
oturdugun zaman Kur'an igin sl!s, demi§tir. imam Ahmeq der ki : Bize 
Hil.§im ogullanmn kolesi Ebu Said'in ... Ebu Hureyre (r.a.) den riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) : Kim, Allah'm kitabmdan bir ayete 
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kulak verir" (dinler) se onun i:c;in kat kat sevab yazthr. Kim onu (Al
lah'm kitabmdan bir ayeti) okursa, klyamet giinu kendisi ic;in bir nftr 
olur, buyurmll§otur. Hadisi sadece imam Ahmed -Allah ona rahmet 
eylesin- rivayet etmi§tir; 

iZAHI-----

Bu Ayette birkac; mesele vard1r : 
( ......................... ) 
ikinci Mesele : «Ona derhal kulak verin ve susun.» cUrn.J.esi, bir 

emirdir. 'Emrin, ac;1k ve ilk ifade ettigl mana v'iicub olduguna gore; · 
bu -&yet, Kur'an okundugunda susup dinlemenin vacib olmasm1 gerek
tirir. ·Bu noktada ulema bir kac; gor'ii§ ileri siirmektedirler. ~ 

Birinci g6r'ii§ : Bu gorU§Un sahibi olan Hasan ve zA.hir ehli §Oyle de
m.ektedirler : Biz bu ayeti umumi manas1 ile anlanz." Binaenaleyh, her
hang! 'bir yerde Kur'an okundugunu duyana -kiril olurs:a olsun- onu 
dinlemek ve susmak vacib . olur. Bu gorii$ gt>re, yoldan gec;enlerin ve· 
c;ocuklara Kur'an ogretenin de dinlemesi, susmas1 gerekir. 

ikinci gor'ii§: Buna gore bu ayet, namazda konU§marun haram ol
dugunu beyan etmek ic;in nazil olmU§tUr. Bu meyanda Ebu !Hureyre 
(r.a.) §Oyle demektedir: Sahabe-i kiram namazda konu§urlardl. Bunun 
ti.zerine bu ayet nazil oldu; susmakla emrolundular. Katade (r.a.) ise; 
cemaat namazda iken yeti§en · ltimse · kac; rek'at klldlklanm, ne kadar 
kaldl~m sorardl. Namazdakiler de buna cevap verifier, konU§urlardi. 
Bunun uzerine bu ayet nazi! oldu, demektedir. . 

Uc;'iincii gor'ii§: Buna gore ayet, im8.mm arkasmda y'iiksek · sesle 
·okumamn b1ra'kllmas1 ic;in nAzi! olmu§tur. ibn AbbAs (r.a.) §Oyle de
m.ektedir: Rasulullah (s.a.) farz namazda Kur'an okuyordu. Arkasm
daki ashab1 da seslerini y'iikselterek okudular ve onu yamltt1lar. Bunun 
'iizerine bu ayet nazil oldu. Ebu Hanife ve ashab1 bu gor'ii§tedirler. 

DOrdiincu gt>r'ii§: Said ibn Ciibeyr, Mucahid ve Ata'mn golii§u olup 
~Mii'den de naklolunan. bu gor'ii§e gore ayet, hutbede susmak ic;in nAzn · 
olmu§tur. Ancak birc;ok alim, bu .gor'ii§u yad1rgam1§, bOyle geni§ ka.p
samll bir· lafzi bir tek konuya hasretmek nasil cAiz olur? demi§lerd~. 
Ben, bu gt>r'ii§'iin son derece isabetsiz olduguna kaniim. QUnku (~.yette
ki) <~iza)) kelimesi irtib!t1 ifade eder, tekran ifade etmez ... 

Bu noktada diyoruz ki : «IKur'an okundugu zaman ona derhal t• 
lak verin ve susun.» ayeti susrnanm vucubundan ~ka bir §ey if de 
etrnez. Hutbede iken Kur'an okundugunda dinlemenin vacib oldug nu 
kabul ettigimizde, ayetin lafzlllin •geregine uymu§ oluruz. Artlk lafzm 
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bundan ba§ka manas1 da kalmaz . .Ayet, umum ifade ediyor. Bu dogru
dur. Fakat biz, ayetin butun olarak ifade ettigi' mana ile hUkmediyo
ruz. Nitekim ~Mii; imam sustugunda cemaat Fatiha'yi okur, demek
tedir. 

Ancak §Oyle bir sual sorulabilir : irriamm susmasmm hiikmu ya 
viicub ifade eder veya cevaz. Birinci §lk icma' ile ba.tlld1r. ikincisi .ise 
susmamasmm caiz olmasrm gerektirir. imamm susmamas1 halinde ce
maattan olan kimsenin, imamla birlikte okumas1 gerekir. Bu ise imam 
okurken dinlememeye ve susmamaya sebep olur. Bu durum nassm hi
latmadlr. Aynca, bu sukutun belli bir smm, miktan yoktur. Cemaat 
i~ln durma muhtelif ag1rllk ve . hafiflikte olmaktad1r. imarmn susmas1 
siiresind.e cemAatm Fatiha'Yl okuyup tamamlamas1 mumkun olmaya
bilir. Bu durumda yine a:yru mahzfu dogar. Keza imam olan kimse, 
cemaat Fatiha'yi okumayi bitirsin diye okumad~ ka~abilir. 'Bu durum
da irri.am olan; cemaat, cemaat olan ise; imam durumuna ·gelir. QUnku 
imam olan kimse, bu susmasmda cemaata uymll§ gibi olur. Bu ise caiz 
degildir ... 

Yine §Oyle de denebilir: Allah, dinlemeyi emretmi§tir. Cemaatla na
mazda cemaat olan kimsenin, i.mAmm arkasmda Fatiha'yi okuma ile 
me~l olmas1, onun dinlemesine mani olur. <;unku duymak ba§ka, 
dinlemek ba§ka bir §eydir. Dinlemek, ki§inin duydugu sOzii tam m!nAsl 
ile kavramasmdan ibarettir. Allah Tea.Ia, Hz. Mftsa (a.s.) ya :. «Ben seni 
s~tim. Vahyolunam dinle.» buyurmu§tur. Burada:ki istirnA' lafZI ayru 
manayad1r. Bunlardan da anlamaktayiZ ki; dinlemeyi emretmek, oku
mamn yasak oldugunu ifade eder. 

tl'~tincu Mesele : Flklh alimleri Kur'an'm umumunu haber-1 vahid 
ile tahsis etmenin caiz oldugunda ittifak etmi§lerdir. «Kur'an okundu
gu zaman ona derhal kulak verin ve susun.» ayetinin umllm manasmm 
imam okurken cemaatm susmasmm vacib oldugunu gerektirdigini 
farzedelim. Ancak «Fatiha'Yl okumayanm namaz1 olmaz.», ((Fatiha'siz 
namaz olmaz.» hadisleri, bu ayetin umumundan daha ozeldir. Kur'an'm 
umumuriu haber-i vahid ile tahSis etmek de sabit olduguna g()re; bu 
ayetin umum manasmi, bu hadisle tahsis yoluna gitmek gerekir. ( .. . ) 

Dorduncu Mesele : Bu, Matik'in ve ~atii'nin eski gor-ii.§udiir. Buna 
gore, nass uyannca cemaatm cehri namazlarda Fatiha'yi okumas1 caiz 
degildir. Gizli okunan namazlarda ise vacibtir. QUnku ayet, bOyle bir 
riamazda okumamn yasak olduguna delalet etmez . 

.Ayet-i Kerime'nin bir be§inci tefsir tam vard1r ki buna gore; 
(QKur'an okundugu zaman ona derhal kulak verin ve susun» ayeti, is
lam'I tebligin ilk zamanlarmda l¢firlere hitaben emir buyurulmu§ olup 
mtislumanlara §amil degildir. Bu miinasib ve uygun gorii§.tin izaru §Oy-
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ledir : 'Bundan onceki ayetlerde Allah Teala, 6zel mucize ve deliller iste
yen birtaklm kafirlerden bahsetti. Peygamber onlara bunu · getirme-

. yince, «Onu yapsaydm ya?» dediklerinde; Allah peygamberine, onlara 
cevaben Rabbma kar§1 gelemeyecegini, vahyi beklemekten ba§ka ya
pac~ bir §ey olmad1~m soylemesini emretmi§tir. Sonra Allah Teala, 
peygamberin niibiivvetinin s1hhat1 ic;in §art kO§Ulan mucizeleri getir
meyi§ sebebini ac;1kllyor, Kur'an'm bu konuda tam ve kat'i bir mucize 
oldugunu beyan ediyor. §imdi biz, t<Kur'an okundugu zaman ona derhal 
kulak verin ve susun>> ayetinden murad; cemaatm imam arkasmda oku
mas1dlr, dersek bu ayetin makabli ile olan bag1 kalmaz, nazlm bozulur. 
Ki bu da Allah'm kelam.ma laylk olmaz. Bu . ayetten ba§ka bir mana 
murad edilmi§ olmalldir. Bunu §Oyle izah edellm: Cenab-1 Allah 
Kur'an'm; rahmet ve hidayet oldugunu, ·mucizeligi ile peygamberin nii
biivvetinin dogruluguna delalet ettigini beyan etmi§ti. Bu, ancak hu
sfu,i bir §BJ"tla olabilir. Bu §art (yol) da §Udur: Hz. Peygamber (s.a.) 
kMirlere Kur'an'1 okuyunca onlar bunu dinleyecekler ve susacaklar ki, 
onun ;fesahatlm gorsiin, ondaki biryok ilmi kavrasmlar. Ancak bu yolla, 
onun bir mucize oldugunu goriirler. Goriiliiyor ki, ayeti bOyle bir dii
§iince ile .tefsir edersek naZim ve tertib diizelmektedir. imamm arka
smda cemaatm oku:rhas1m men' bic;iminde ald1glffi1zda; bunlar bozulu
yor. 0 halde, bu ayeti birinci manada anlamak daha dogru olur. Bu du
rumda «Kur'an okundugu zanian ona derhal kulak verin.» ayeti, Kur'an 
okundugu s1rada; onun, peygamberin niibiivvetinin dogru olduguna 
delil oldugunu g6stermek sadedinde katirlere hitaben soyle~tir. Bu
rada ayeti ba§ka tarzda anlayanlann tum gorii§leri de (!iiriitillmi.i§ olu
yor. Bu ayeti bizim gibi anlamarun daha dogru oldugunu, birkac; J?.Okta 
daha kuvvetlendirmektedir. 

· Birinci nokta : Cenab-1 Allah, daha once ka..firlerin <<Bu Kur'an'1 
dinlemeyin. Giiriiltii c;1kann ki galib olas1ruz.,> dediklerini anlatnu§tl. 
Burada ise Kur'an'da bulunan birc;ok noktalan anlamalan fc;in onu din
lemelerini, susmaianm emretmi§tir ki bu uygun bir durumdur. 

ikinci nokta : Cenab-1 Allah bu ayetten once, Kur'an'm; mii'min
ler i(!in bir rahmet oldugunu kesinlikle ferman buyurmu§tur. 

Sonra da «Kur'an okundugu zaman ona derhal kulak verin ve su
sun ki rahmet olunas1mz.» buyurmaktad1r. Eger muhatablar mii'minler 
olsayd1, «umulur ki rahmet olunas1mz.•> buyurmazd1. <;unkiii daha 
once, onun mii'minlere rahmet oldugunu kesinlikle Han et'tikten sonra, 
herhangi bir ara vermeden bOyle ihtimalli bir duruma temas etmezdi. 
Fakat, «Ona derhal kulak verin ve susun.» emrinin muhatab1 kafirler
dir; dedigimiz zaman mana diizelmektedir. Yani ·onu dinleyiniz ve su
sunuz. Umulur ki ondaki i'caz delillerine vak1f olursunuz, peygambere 
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irnAn edersiniz de_. rahmete . erersiniz. Bu ~a g&teriyOr ki A. yeti bizim 
anladlguruz gibi anlamak daha guzeldir. Buradaki hitab mu'minleri 
i~ine almaz . .Ayetin muhatabt, vahyin tebliginin ilk zamanlanndaki ka
firlerdir. (Fahreddin Rbi, Mefatih el-Gayb, XV, 102- 105). 

--<><>o-'--

205 - Rabbm1; ic;inden yalvararak ve korkarak, yiik
sek olmayan bir sesle sabah ak~am zikret. Ve gafillerden 
olma. 

206 - Muhak.kak ki Rabbmm katmdakiler, O'na 
kulluk etmekten asia biiyiiklenmezler. O'nu tesbih eder
ler ve yaln1z O'na secde ederler. 

Rabbrm Zikret 

Allah Teala guniin ba§mda ve sonunda: «Giine§in dogU§undan ev
vel ve batl§mdan once Rabbmt hamd ile tesbih et.» (Kat, 39) A-yeti ile 
iba.deti emrettigi gibi, burada da bu vakitlerde kendisini zikretmeyi 
emretmektedir. Bu, isra (Mi'rac) gecesi be§ vakit namaz -farz kthnma
dan onceydi. Bu ayet, Mekke'de nA.zil olmu§tur. 

Allah Teala: «i~inden yalvararak ve korkarak ... >> buyuruyOr ki 
Rabbtru i~inden korkarak ve timid ederek a~1k olmayan bir sesle zikret. 
Bu sebepledir ki: «Yiiksek olmayan bir sesle.,, buyurmu§-tur. Yuksek 
sesle ve cehren olmayan zikir, mi.istehabttr. Bu sebepledir ki All~h Ra
sftlU (s.a.) ne: Rabbtrmz yakm rmdtr ki fiSildayahm; yOksa uzak m1d1r 
ki ona bagtralrm? diye sorduklannda; Allah Teala: «Kullanrn sana Beni 
sorarsa, §tiphesiz ki, Ben ~k yaktntm. Bana dua edince Ben, o dua ede
nin du!sma kal'§thk veririm.» (Bakara, 186) ayetini indirmi§tir. Bu
hari ve Mtislim'in Sahih'lerinde Ebu Mftsa el-E§'ari'den tivayetine go
re; o, §Oyle demi§tir: insanlar, seferlerden birinde ytiksek sesle dua et
tiler de !Hz. Peygamber (s.a.) onlara: 
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, , ' tf/1 ' ' ' ... ' ' • ' ,. 

1~!~~:; J}~ ::,0_; \;~ )I)?J_,~~)lfJ,~·F-~IjC.I_,~jiJUI\;; I 
Ey insanlar; kendinize ac1Yln Siz- sag1ra veya gaib'.e dua etmiyor

sunuz. Sizin kendisine dua ettiginiz; en iyi i§iten, en iyi gorendir, bu
yurdu. Bu ayetten' maksadm, «Nama·zmda sesini ytikseltme de, gizleme 
de. ikisi arasmda bir yol bul.» (isra, 110) ayetindeki gibi olmas1 da 
miinlkfuldiir. ~ii§rikler Kur'an'1 i§ittiklerinde ona, onu indirene ve onu 
getirene soverlerdi. Allah Teala da mii§rikler bunu yapamasmlar diye 
cehren okunmamasm1 emretti. Ancak ki§i, arkada§lanna i§ittirmeye
cek 'kadar da gizlice okumasm. A'<;Ikla gizli arasmda bir yol tutsun. Ni
tekim bu ayet-f kerime'de de: <cYuksek olmayan bir sesle sabah ak§am 
zikret ve gatillerden olma.» buyurmu§tur. ibn Cerir ve ondan once Ab
durrahman ibn Zeyd ibn ,Eslem bu ayetten maksadm §Oyle oldugunu 
iddia etmi§lerdir: Kur'an dinleyen ki§i; Kur'an'I dinlerken bu §ekilde · 
(al<;ak sesle, i<;inden) zikirle emredilr.a.i§tir. Ancak bu yorum, ayette em
redilen susmaya miinafidir. Sonra burada maksad; susmarun -daha 
once ge<;tigi iizere- namazda veya namaz ve hutbede olmas1d1r. Yine 
ma'lumdur ki o esn:ada susmak, gerek cehren ve gerekse s1rren olsun 
dil lie zikirden daha faziletlidir. ibn Cerir ve Abdurrahman ibn Zeyd 
tbn Eslem'in roylediklerine tabi olunmami§tlr. Bilakis burada maksad 
gafillerden olmamalan i<;in kullan sabah ak§am <;ok<;a zikre te§viktir. 
Bu sebepledir ki Allah Teala, gece ve giindiiz hi<; fiitur getinneden Al
lah'I tesbih eden melekleri ovmii§ ve : «Muhakkak ki Rabbmm . katm
dakiler; O'na kulluk etmekten asla biiyiiklenmezler ... » buyurmu§tur. 
Allah Te!l!'nm melekleri bu s1fatla zikretmi§ olmas1, ancak taat ve 
ibadetlerinin <;oklugunda onlara benzemeye <;ah§Ilmasi i<;indir. Yine bu 
sebepledir ki meleklerin Allah'a secdeleri zikredildiginde burada secde 
konulml,l§, me§ru' olmu§tur. Nitekim bir hadiste §Oyle buyurulur : Me
leklerin Rablan katmda saf tuttuklan gibi saf tutmaz ffilSiiuz? Onlar, 
~lk saflan tamamlar ve saflan sikla§tlnrlar. icma' ile bu ayet, hem 
okuyana ve hem de dinleyene- secdenin vacib oldugu Ku.r'an'daki secde
lerin ilkidir. ibn Mace'nin Ebu Derda'dan, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.) den rivayetine gore o, bu ayeti Kur'an'm secdeleri i<;inde say
ffil§trr. 

Hamd· ve minnet, Allah'a mahsustur. 

A'RAF SURESlNiN 
SONU 
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ENFAL SURESt 

Enfal Suresi Medine'de nazil olmU§tur. 76 ayettir. Kelimelerinin 
sayiSI 1631, harflerinin sayiSI ise 5294'diir. En dogrusunu Allah bilir. 

Siirenin indigi Ortama Umiimi Bak1~ 

Bu sure, islam ile kiifiir arasmdaki ilk muharebe olan Bedir harbin
den sonra H. 2. Yilda nazi! olmu§tur. Sava§m detayll ve umumi bir tah· 
lilini ihtiva ettigi gibi, biiyiik bir ihtimalle Enfal suresinin bir kerede 
ve aym anda vahyedildigi de anla§1lmaktad1r. Fakat, bu harbin so
nucu olarak ortaya 91kan problemler ile ilgili baz1 ayetlerin, daha son
raki bir zamanda ve · ooliim ooliim vahyedilmi§ olmas1 da miimkundur. 
Ancak, sure butiin olarak ele almd1gmda, bir ara.ya getirilmi§ risaleler 
toplulugu oldugu zanmm uyandlracak hi9 bir emareye rastlanamaz . . 

Sure'nin tetkikine ge9meden once, Bedir harbine yol a9an olaylan 
miitalaa etmek yerinde olur. ' 

ilk on yilllk siirede, ya da risaletin Mekke doneminde; ((islam 9ag
ns1n, gii9 ve kudretini isbat etti. Bu durum, §U iki buyiik ger9egin so
nucudur. Birincisi; §ahsi erdemleri zirvesine ula§an Hz. peygamber, 
kendi misyonunu biiyiik bir hikmet, alicenabhk ve basiret ile yerine 
getiriyordu. Yuce Peygamber, hareketi ba§anll bir sonuca ula§tlrmak 
i9in tUm idrakini teksif ettigini tav1rlan ilrgostererek, bu yolda teh
likenin ve i§kencenin her tiirlUsiinii gogilslemeye haz1r oldugunu orta
ya koyuyordu. ikincisi; <<islam <;agr1s1n o kadar cezbediciydi .ki, insan·
larm ak11lanm ve goniillerini kaq1 konulamaz bir §ekilde kendine ~e- · 
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kiyordu. Cahiliyyet, hurMe ve haks1zh~n tiim engelleri islam'm geli§i~ 
mini onlemede ba§ar1SIZ kald1lar. Bundan dolay!dir ki; ba§lang1c; done.: · 
minde «islamm c;agriSv> ru hakir g-oren «Cahiliyyen yolunun men8ub
lan, Peygamber (s.a.) in Mekke'de ikametinin son doneminde islam'I 
oldukc;a ciddi bir tehdid olarak kabul etmeye ve biitiin giic;leri ile bas
kilanru artlrmaya ba§ladilar. Fakat yukanda anlatilan giiciine ragmen, 
islimi hareket heniiz kendisini ba§anya ula§tlracak belirli faktorlere 
sahip degildi. 
· · iik olarak; ccislami hareketn; heniiz sadece davasmm dogrultlguna 

inanmakla kalmay1p aym zamanda tiim enerjilerini ve islam nizami
run te'sisi -ba§ansi- ugruna cansiperane gayretlerini ortaya koyma:.. 
ya haZir, islam prensiplerine yiirekten bagll, yeterli sayida mii'mini 
(bagl1Sml) etrafmda toplayamami§tl. Oyle ki; mii'mi;nler en yakm ak
rabalan bile olsalar tiim kafir diinyaya kar§l sava§lannda canlanru feda 
etmeye haz1rd1Iar. islam'm baghlarmm, Mekke'li Kurey§lilerin elinde 
en §iddetli eziyetlere sab1rla tahamrriill ettikleri ve imanlanru sadakat 
ile islam'a olan baghhklarmda miikemmel bir ornek olu§turduklan ac;Ik 
bir gerc;ektir. Ancak, bu donemde ideallerinden deg;erli hic;bir §ey tam
mayan ve bu idealler ugrunda hayatim feda etmeye dahi hazrr boyle 
bir ((baghlar toplulugun olu§turmakta, islam'u~ ba§ariSmi gosterecek 
ileri tecriibe ve ad1mlarm da gerekli oldugu ortadad1r. 

ikincisi; her n~ kadar islam'm sesi iilkenin her tarafma yayllmi§ 
olsa da, me.sajm etkileri yeni yeni yaygmhk kazanmaya ba§larm§ ve elde 
edilen giicti saga sola dag1tmak zorunda kahnmi§tl. Yani, «cahiliyye» 
nin eski kurumla§mi§ hakimiyeti ile nihai c;ati§ma ic;in :gerekli etkin 
kuvvet hentiz bir araya getirilmemi§ti. Uc;iincii olarak; islam'm ktmdi 
tilkesi yoki;u ve islam'm gtictinti peki§tirerek ileri aksiyonlarma temel 
te§kil edecek ozgtin te§kilati hic;bir yerde kurulmaml§tl. Ulkenin her 
tarafma dagitllmi§ ve inkarcJ.lar arasmda yabancilar gibi ya§ayan miis
ltimanlarm kana su.sami§ dti§manlan onlan kendi topraklarmdan da 1 

~1karmak istiyorlardi. 
Dordtincfisti; Mtisltimanlar islam'a dayah hayat sisteminin kut

salhgmi pratik olarak gosterme imkanma hentiz sahip degillerdi. Daha 
ne islami killttir olu§mU§, ne de 6osyal, ekoriomik ya da politik sistem 
olarak islam ortaya <;Ikml§tL Aynca, mtisliimanlara rehberlik edecek 
sava§ ve ban§ kurallan da konulmami§h. Bunun ic;in, mtisltimanlar 
ktilli hayat sistemlerini iizerine in§aya niyetlendikleri sozkonusu _dini 
prensibleri a~enen ortaya koyamad1lar. Diger yandan, mtisliimanlar top
luluk olarak <<islam c;agns1n mn ac;1kc;a ilam eylemine halisane katila
calkanm is bat eden · imtihamn mihenk ta~Ian ile beniiz smanmamJ§
lardi. 
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Allah, tum bu noksanllklanm giderrne irnkarum bah§etti. 
Peygarnber'in . Mekke'de ikarnetinin son dort ytlmda islarn'm sesi 

Yesrib (Medine) de daha etkin bir §ekilde yiikseliyor ve Medine halkl 
diger amp kabilelerine oranla i~tenlikle «~agn» Yl kabul ediyorlardL 
BOylece, risaletin onikinci senesi haec rnevsirninde Medine'li yetmi§be§ 
ki§ilik bir heyet 'gecenin karanl1gmda Hz. Peygarnber ile bulu§.tular. 
Bu insanlar sadece islam'1 Jmbul etmekle kalrmyorlar, Peygamber'e ve 
baghlanna ban§ i~inde ya§ayacaklan bir vatan da teklif ediyorlardl. 
Bu, Allah tamf1ndan haZirlanrm§, yeni bir devir a~acak onemli bir irn
kan oldugu i~in Peygamber bu teklifin ehemmiyetini dikkate aldl. · 

'Bu, teklifin onemi; Medine halk1 i~in son derece a~1ktl ve bu Slra
dan bir «miilteciler gurubuna» yap1lan teklif degil, Allah'm el~isinin 
kendilerine lider v~ hakim olmasm1 saglayacak bir davetti. Bunun gibi; 
Mec:line'liler, miisliiman rniiltecileri sadece katliamlardan kurtanp .yeni 
bir yurt teklif etmediklerinin, ayru zarnanda iilkenin dort bir tarafma 
dagllrm§ musl"Umanlan bir araya getirerek kendileri ile birlikte orga
nize bir cemaat olu§turduklannm farkmda idiler. Boylece halkmm bu 
teklifi Yesrib'i «islam Ulkesi» haline getirdi. Onlann davetlerini Hz. 
Peygamber kabul etmekle Yesrib'i Arabistan'daki ilk «islam ~ehri)) 
yaptl. 

Medine halk1 bu davetin neticelerinin ne olacagmm tarnamen far
klnda idil~r. Ger~ekte, bu tum Arabistan'a kar§I bir sava§ ilam ve sos
yal, ekonomik boykota da davetiye idi. Medine'li ansar Peygamber'e 
Akabe'de biat ettiklerinde bunun sonu~lanm iyi biliyorlardl. 

Biat'm ilam Sirasmda heyette bulunan en gen~ Medine'li delege 
Es'ad bin Zurare ayaga kalktl ve §Unlan S.Oyledi :. Ey Yesrib ahalisi; bir 
an beni dinleyin ve bu biatlmzm tum etkilerini dikkatlice gozden ge~i
rin. Biz Peygamber'e gelmekle, ona sadece Allah'Ih el~isi olarak itibar 
etrnekle, butiin Arabistan'm du§rnanhgmi davet ettigirnizi bilrnek zo
rundaytz. Onu Medine'ye goturmek i~in ald1~m1zda, bize saldmlacagm1 
ve ~ocuklanm1zin kil1~tan ge~irilecegini unutmaym. Bunun i~in, eger 
yiireklerinizde bu akibeti gogusleyebilecek cesaretiniz varsa durma
ym, Peygarnber'e biatmiZl ilan edin ve Allah onun rnukafatlm size 
verecektir. Fakat kendi cammz1, Peygamber'den ve onun davasmdan 
~ok seviyorsamz, bu i§i b1rakm ve a~1k~a ozruniizu beyan edin. Bu ana 
mahsus olmak iizere Allah ma'zeretinizi kabul etsin. 

Heyetin diger bir uyesi Abbas bin Ubade ibn Nedle aym §eyin uze
rinde duramk §6yle dedi: ~u insana biatm1z1 ilan etmenizin neticele
rinin ne olacagm1 biliyor musunuz? (Topluluktan, (cevet biliyoruzn ses
leri ytikseldi.) Si~ O'na biatm1z1 ilan etmekle tiim dunyaya sava§ta 
meydan okuyorsunuz. Hayabmz ve IIl;iilkiyetiniz ile ilgili her tiirlii ciddi 
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tehlike ihtimal dahilidir. Onun ic;in, · iyice d~iinun. Eger, · dti§manlari:~ · 
mzla kar§Il~tlgtmzda orlaya c;tkacak bir takun gizli du§iince ve duy
gulanmz varsa; Peygamber'i §imdiden yalmz b1rakmak daha iyidir. 
<;unku b6ylesi bir ili§ki size bu dunya'da da, ote dunya'da da utan~ 
verecek ve ytizka.ras1 olacaktlr. Yok eger, bu davetin neticesi olarak or
taya <;Ikabilecek her turlu sonucu kar§tlamaya-kesinlikle emin ve. ha
Zlrsamz, o halde en iyi yol Peygambere biat hust1sunda antla§mamzdtr. 
Allah'm izniyle bu, ote dtinyamz ic;in haYJ.rll olacag1 gibi bu dunyamz 
lgin de hayrrlld1r. 

Heyetin butun uyeleri; · canlanmiZI dahi tehlikeye atmaya hazmz . 
. Ve tum soylu, h1s1m akrabam1z, Rasulullah'ln ugruna feda olsun, diye

rek bir agrzdan bag1rd1lar. 
Daha sonra, «ikinci Akabe biatln antla§masi olarak bilinen me§

hur antla§ma yerine getirildi. 
Diger tarafta, Mekke ahaURi de kendi ag1Iarmdan bu biat antla§

masmm ne tur sonu~lar doguracag1m gayet iyi anllyorlardL Yakmdan 
tamd1klan, tistun bir ki§ilige ve olaganustu niteliklere sahip Muham
med (s.a.), bu biat ile birlikte gok giic;lu bir dayanak kazamyordu. Bu 
antla§ma buytik bir sadakat, kararllllk ve metanet ile peygambere 
bagll olan mu'minlerin, O'nun yuce Jiderligi ve rehberligi altmda di
siplinli bir cemaat haline gelmelerine yard1m edecekti. Ve biliyorlarc4 
ki; bu biat onlarm eski hayat duzenlerinin oltim · fermam demekti. 
Aym zamanda gegimlerinin temel kaynag1 olan ticaretlerinde de Me
dine'nin stratejik oneminin farkmdayd1lar. 

Medine'nin cografi konumu, mu.slumanlann Yemen, Suriye ticaret 
yolunda ilerleyen kervanlara kolayllkla hucum etmelerini ve ooylece 
¥ekke'lilerin ve diger putperest kabilelerin ekonomik yollanm etkin bir 
§ekilde kesmelerini saglayabilecek tisttinltige sahipti. Taif ve diger 
bOlgeleri hesaba katmaks1zm, Mekke halkmm senede yakla§Ik 200.000 
dinarllk ticareti bu yoldan saglamyordu. 

Akabe biatl antla§masmm sonu<;larmm ne olacagmm tamamen 
farkmda olan Kurey§'liler, aym gece antla§may1 haber aldtklannda ger
gekten altiist oldular. ilk olarak, :rJ.(edine halklm kendi taraflarma gek
meye c;ah§tllar. Fakat muslumanlann kuc;uk gruplar halinde Medine'ye 
goc; ettlklerini gorunce; sonradan Hz. Peygamberin de hicret edecegini 
tahmin ettiler. Bu tehlikeyi onlemek igin de kesin bir Olgu koymaya ka
rar verdiler. 

Peygamberin hicretinden birkag giin once, Kurey§liler meseleyi 
muzakere etmek igin bir konsey topladtlar. Uzun tartl§malar sonucu, 
Benu Ha§im stilalesi ha.rig Kurey§'in tum stilalelerirtden birer ki§inin 
Hz. Peygamberin hayatma son vermek i~in se<;ilmesini kararla§t1rd1-
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r. Bu, peygam~rin siilalesirtin yalmz ba:.'}lanria di~er Ku~e'y§ sill.Alesi 
e sava§rnalanm giic;le§tirmek ic;indi. Boylece, Ha§irnogullan onlardan 

ntlkam almak yerine, Rasulullah'm katilinin ((kan bedeli)) ni kabul 
mek zorunda kalacaklardl. Fakat Allah'm Iiitfuyla, cinayet planlan 

Ulullah'm §ayan-I takdir metaneti ve Allah'a tam teslimiyeti ile ba
ansizhga ugradi ve Peygamber Medine'ye sag salim ula§tl. Pey;gam

bcrin hicretini 6nJeyemediklerinde; Medine'ye ula§tlgmdan beri Hz. 
Peygambere kar§I ho§nutsuzluk beslemeye ba§lami§ olari Abdullah ibn 
Tbeyy'i kuUanmak fikri ak1llarma geldi. 0, Medine'nin etkili liderle
. nden biri idi ve balk onu reis olarak kabul ediyordu. 

•Evs ve Hazrec kabilelerinin biiyiik bir c;ogunlugunun miisliiman 
!maya ba§lamasmdan ve Hz. Peygamberi liderleri, rehberleri ve ha
imleri olarak kabul . etmelerinden beri, ibn Ubeyy'in tum liderlik timid

Jeri sana eriyordu. Bunun ic;in, Kurey§liler O'na §Unlan yazdllar : Bi
zim dii§mamm1za bannak vermenize kar§Illk, size planh bir §ekilde 
O'nunla sava§mamZI ya da §ehrinizden surgiin etmenizi soyleriz. Aksi 
akdirde tann'mn adma kihc;Ianmizla §ehrinize gelir erkeklerinizi 61-

diiriir, di§ilerinizi de cariye yapanz. Bu mektub hasedinin §iddetini ar
trdi ve onu kaybettigi liderligini yeniden kazanmas1 geregine iyice 

meylettirdi. Fakat Hz. Peygamber basiretle tum tedbirlerini zamanm
da almi§ ve bu §eytani hesablan bozmu§tu. 

Kurey§liler, tehdidlerini siirdiirmek ic;in ba§ka bir imkana daha sa
hiptiler. Medine'nin diger reisi Sa'd ibn Muaz, uUmre» ic;in Mekke'ye 
geldiginde Ebu Cehil Kabe'nin yakm duvarlan oniinde onun yolunu 
keserek §Unlan soyledi : Bizim dinimizden irtidad edenlere yard1m et-
iginiz ve onlara bannakhk ettiginiz surece ban§ ic;erisinde «umre)) nizi 

ye!'ine · getireceginizi mi samyorsunuz? Sen, Umeyye ibn Halef'i mii
safir etmemi§ miydin? Buradan canh olarak geri donemeyeceksin. Sa'd 
~u §ekilde cevablad1 bu sozleri : AUah'a yemin olsun ki; eger beni Um
re'den alakoyarsamz, size daha kotiisii ile misilleme yapanm ve ker
vanlarimzm yolunu Medine civannda keserim. Bu arizi olay, Mekke'li
lerin Haec ic;in Kabe'ye gelecek miiSliimanlan onleyeceklerini ve Medine 
halkmm da Suriye'ye giden ticaret yolurra saldmlar ile islam dii§man
ianna misilleme yapacaklanm ilan etmelerine vesile oldu. Gerc;ekte 
miisliimanlar ic;in, bu onemli yolu ellerinde tutmaktan ve boylece Ku
rey§ ile soz konusu ticaret yoluna haya.ti bagimllliklan olan diger ka
bileleri bask1 altmda tutup, muslumanlara kar§I takmd1klan dii§man
ca v~ muhalif tutumlanm yeniden gozden gec;irmek zorunda blrak
maktan ba§ka alternatif yoktu. Bundan dolay1d1r ki Hz. Peygamber, bu 
meseleye en biiyiik onemi aifetmi§tir. Yeni kurulan islam toplumunun 
organizasyonu i<;in temel di.!zenlemeleri ve aym §e!1irde ikamet ettik-
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leri yahudi kolll§ulan ile ban~ kurallanru ortaya koyar koymaz, Su
riye ticaret yolu ile ilgili §U iki politikay1 tesbit etti : 

Birincisi, Klz1ldeniz ile Suriye yolu arasmda ya§ayan kabilelerle 
miizakerelere rgirerek, onlarla bir ittifak kurmaya ya da en azmdan 
mfu51funanlarla kar§Ihkh sald1rmazhk anla§malan yapmalarm1 sagla
maya c;ah§tl. Bunda da ba§anli oldu. Deniz kiyiSma yakm dag yolunu 
elinde bulunduran, c;ok onemli ka.bilelerden biri olan, <<Ciiheyne» kabi
lesi ile s1mr anla§masmi gerc;ekle§tirdi. · Daha sonra, Yanbu' )rakmla
rmda ya§ayan Benu Damra ile hicretin ilk yth sonlannda «savunma 
ittifakl anla§masi» imzaladL H. 2. y1lda Benu Damra kabilesinin kom
§ulan ve miittefiki olan Benu Mudlic kabilesi de bu ittifaka katlldl. 
Sonralan, mwliimanlar tarafmdan gerc;ekle§tirilen yogun teblig c;aba
lan sonucu saz konusu bu insanlarm hemen biiyiik bir c;ogunlugu din
lerini degi§tirerek islam'1 kabul etmi§lerdir. 

ikinci olarak, Suriye ticaret yoluna· Kurey§'i uyanc1 kiic;iik miifre
zeleri g()nderdi. Ve bunlardan bir k1Smma bizzat peygamber, kendisi de 
i§tirak etti. Hicretin birinci Yih siiresince, Hamza'mn, Ubeyde ibn Ha
ris'in, Sa'd ibn Ebu Vakkas ve bizzat Hz. Peygamber'in komutas1 altmda 
gerc;ekle§tirilen el-Ebva' seferi olmak iizere dort ayr1 sefere <;Iklld1. 2. H. 
ytlm ilk aymda aym yola iki yeni hucum (akm) daha yap1ldl. Bunlar, 
Buvat ve Zeval U§eyre akmlan olarak bilinir. Bu akmlarda iki husus 
dikkate degerdir. ilki; bu akmlarm hie; birisinde ne kan ak1tlldl, ne de 
kervanlar yagmaland1. Bu da gosterir ki, rlizgan Kurey§'e dogru esen 
·bu yolda mwliimanlann gen;ek giic;lerini onlara g6stermek, bu akmla
rm temel nedeni idi. ikincisi; yine bu akmlann hie; birinde Medine 
halkmdan birtek ki§i yoktu. Miifrezelerin tum elemanlan Mekke'li mu
hacirlerden olU§IDU§ ve ooylece muhtemel bir c;ati§mamn Kurey§'liler 
arasmda kahp diger kabilelere yayilma ihtimalinin onlenmesi saglan
ffil§tl. Oysa, Kurey§'liler diger kabileleri de c;atl§mamn ic;ine c;ekmeye 
<;ali§lYOrlardl. Kurey§liler Medine'ye dogru miifrezeler gonderdiklerin
de halkl yagmalamakta tereddiid etmiyorlard1. Mesela; Kurz bin Cabir 
el-Fihrl komutasmdaki hiicumlan s1rasmda §ehrin oldukc;a yak1mnda 
Medine halklmn davarlanm yagmalamalan gerc;ek niyetlerinin ne ol
dugunu g6stenni§ti. 

H. 2. yllm f}a'ban aYin::ia (f}ubat ya da Mart 623'de) sadece 30 ya da 
40 muha.f1z ile korunan biiyiik bir Kurey§· ticari kervam Suriye'den do
nii§ yollannda, Medine'den kolayhkla saldlnlabilecek mesatedeki top
raklardan gec;iyorlardl. Kervanm binlerce sterling degerinde k1ymetli 
mallan ta§1mas1 ve korunmasmm yetersiz olmas1, kervamn sorumlusu 
Ebu Siifyan'1 gec;mi§ olaylardan dolay1 mwliimanlarm saldmsmdan 
korkutuyordu. Bundan dolayi, tehlikeli oolgelere girer girmez, acele bir 
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yanhm talebinde bulunmak iizere siivarilerinden birini Mekke'ye yol
ladi. Suvari Mekke'ye vardt~nda, eski bir arap gelenegine ba§vurarak, 
devesiriin kulaklanm yirttl, burnunu kesti ve semerini tersine ~evirdi. 
Daha sonra iistiindeki gomlegini arkasmdan ve oniinden par~alayarak 
bagtrabildigi ·en yiiksek sesle aglamaya ba§ladi. Ey Kurey§ halkt! Ebu 
Siifyan'm liderliginde Suriye'den donmekte olan kervanlanmZI pe§in
den takib etmekte alan Muhammed ve baglllanndan korumak i<;in yol
lara dii§iin. Aksl takdirde, mallanmza ka VU§acagmtZl hi~ sanmam. Ko· 
~un. Yardtma kO§un! diye haykmyordu. · Bu olay tiim Mekke'nin bii
yiik bir tahrike ve ktzgmllga dii§mesine ve Mekke'li biiyiik liderlerin 
sava§a haZir hale gelmesine neden oldu. 600 silahll sava~tdan ve 100 
ki§ilik siivari alayindan olu§an bir ordu biiyUk bir ihti§Am ve g6steri 
ile sa'Va§ i~in yola ~1kt1. Kurey§'liler sadece kervanlanm korumaya de
gil, her §eyden once Medine'de gfin gec;tik~e kuvvetlerini peki§tiren 
miisliimanlann yeni tehdidlerine bir son vermeye niyet etmi§lerdi. BU: 
yiikselen giicu klrmak ve Suriye yolu etrafmdaki kabUeleri korkutup 
hareketten menederek ticaretlerinin gelecegi i<;in bu yolu tamannyla 
emin hale getirmek istiyorlardl. 

HAdiselerin geli§imi ile ilgili ma'lumati daima en iyi §ekilde ta'kib 
eden Hz. Peygamber arttk nihai karar saatinin geldigini ve §imdi ileri 
adrmlar atmanm tam zamam oldugunu hissediyordu. Aksi takdirde, 
islami hareket tamamen Olecek ve bir daha yeniden ayaga ,kaldtrma 
~mkam olmayacaktl. Kurey§'in, Medine'yi i§gal etmesi halinde, karars1z 
ulanlar tamamen miisliimanlara kar§I <;Ikacaklardi. Muhacirlerin iki 
y1ldan az Medine'deki ikametleri siiresince, kendi iktisadi hayatlanm 
daha diizene koymamJ§ olmalari, ansarm smanmami§ olmas1 ve yahudi · 
. Offi§ulanmh muhalif olmalan gibi nedenlerle islam toplumunun i<;in-

e bulundugu durum heniiz zaytfti. Aynca Medine'de dahi kuvvetli bir 
1iinAf1k ve mii§rik gurubu mevcuddu. Tiim yukandaki sebeplerin ya

runda, c;evre kabileler Kurey:fteri korkuyorlardt ve onlarla dini bir ya
. milk ic;erisinde idiler. Bundan otiiru, Hz. Peygamber muhtemel bir 
Kurey§ i§galinin sonrasmda geli§ecek §artlarm milslfimanlar i<;in hie; 
· e uygun olmayacagrm sezinliyordu. .. .· . 

KureY§'lilerin Medine'yi 
1
i§gal etmeyip sadece bir gii<; gosterisi ya

:Jarak kervanlanrun emniyet ic;inde seyretmesini saglamaya ~ah§ma
an da ikinci bir ihtimaldi. Boyle olsa dahi, miislumanlann miidahale 

etmeyip hareketsiz; kalmalan itibarlanm ciddi §ekilde etkilerdi. Gerc;ek
en, c;atl§Illada ooylesi bir zayif kall§ diger araplan da cesaretlendirir 
·e miislumanlann durumunu oldukc;a emniyetsiz hale getirir, c;evre 
u-ap kabileleri Kurey§'i ornek olarak miisliimanlara kar§I saldmlara 
a§larlar, Medine'nin yahudi, miinaftk ve 'mii§rikleri a<;1k<;a ba§ kald1-
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t1rlard!. Bu duruni sadece miisliimanlartn ha:yatlarmm, mallanmn, ~e
reflerinin emniyetini tehlikeye atmakla kalmaz, artlk bu bolgede ya~
malanm da zora sokard1. Miislumanlar du~mana korku salamazlarsa 
hayatlanm, mallanm ve ~ereflerini onlarm §errinden emin tutamazlar
di. Meselenin dikkatli bir tahlili Hz. Peygamberin nihai ad1m i<;in plan
lar yapmasma ve bir araya getirebilecegi ktic;:O.k bir gtic:;:le dahi olsa 
harbe girme karan almasma yol ac;:tL Ancak ve sadece bu §ekilde islam 
toplumu haklarmm baki ~alacagm1 g5sterebilirdi, ya da yokluga mah
kum ol urlard1. 

Karar a§amasma geldiginde, muhacir ve ansan biraraya toplayarak 
oncelikle ic;:inde bultinduklan durumu teferruatl ile izah etti. Ve ~unlan 
ooyledi: Allah si'ze yiizyiize gelecegi'niz iki tercihten birini va'dediyor : 
Kuzeyden gelen ticaret kervamm ya cta . guneyden ilerlemekte olan Ku
rey§ ordulanm. f}imdi soyleyin, bu ikisincten hangisine dogru hareket 
etmeyi istersiniz? Toplulugun bi.iyuk bir c:;:ogunlugu kervana hucum et
mek istediklerini bildirdiler. F,akat Hz. Peygamber onlarla aym gorii~te 
degildi ve sorusunu tekrarladl. Bunun uzerine muhacirlerden Mikdad 
tbn Amr ayag,a , kalkarak, §oyle dedi : Ey Allah'm Rasulu, liitfen Rab
bmm sana emrettigi tarafa yonel. Nereye gidersen biz senin ark€\ndan 
geliriz. israilogullanmn Hz. Musa'ya : ccGit, sen ve Rabbm birlikte sa
va~m. Biz burada bekleriz» dedikleri gibi demeyiz. Onlann tam tersine; 
git, sen ve Rabbm birlikte sava§m. Biz de son nefesimize kadar senin 

- yamnda sava§acagiz, deriz. Bunun uzerine Rasulullah karanm ilan 
etmeksizin, §imdiye kadar hentiz islami mticadelenin herhangi bir kiS
mma i§tirak etmemi§ alan ansar'dan bir cevab gelmesini bekledi. Bu 
onlar ic;:in, tslam ugruna sava§acaklanna dair verdikleri sozlerini ye
rine getirmeye haz1r olduklanm gostermeleri ic:;:in ilk f1rsat oldugundan, 
Hz. Peygamber dogrudan dogruya onlara hitab etmeden sorusunu tek
rarladi. Bu sefer, ansar'dan Sa'd ibn Muaz ayaga kalkarak: EfE:ndim, 
soruyu bize yonelttiginiz anla§Ilmi§tlr, deyince, Peygamber tasdik etti 
ve bunun uzerine ansar §Unlan hayk1rd1lar : Sana inamnz, senin ge
tirdigin mesajm dogrulugunu tasdik eder ve seni dinleyip itaat ede
cegimiz husU.Sunda verdigimiz mukaddes yeminimizi tekrarlanz. Sen 
denizlere dogru yiiriisen de seninle beraber dalgalarma girmeye haz1r 
oldugumuz «hidayet>J yolu uzere, seni gonderen Allah'm ad1ha kih<;:
Ianmizl ku§anmz. Sen bizi harbe hemen yann soksan da, hic:;:birimizin 
sava~a girmekte tereddtid ederek senin arkanda kalmayacagimJzctan, 
ya da seni yalmz btrakmayacagimizdan emin olmahsm. Muhkem bir 
§ekilde sava~a devam edecek ve sava§ta canlanmizi feda edecegiz. Umid 
ederiz ki, Allah'm izniyle bizim davram§lanmiz kalbine sevin~ vere
cektir. Evet, Allal}'m korumasma guvenerek bizi muharebeye sok. 
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Bu konm_?malardan sonra R.rtlk ticaret kervahi~i;b.a, dogtu degil 
de Kurey§ ordularma kar§l harekete ge<;iJmesine karar verilmi§ti. Fa
kat alt1 <;izilerek ifade ediluteli ki; bu karar son derece elveri§Siz §artlar 
i<;inde almmi§tl. Sava§a katllac2.klarm say1s1, 86's1 muhacir, 61'i . Evs 
ve 170'i Hazrec kabilelerinden olmak tizere toplam 300'den biraz faz
laydL Aynca bu kii<;iik ordu kotii sil~hlanml§ ve eksik ara<; gereGle do
nanml§tl. Aralarmda sadece iklliinin binecek atl, tamam1 70 ki§inin de 
ii<;er dorder binecekleri develeri. vard1. Aynca, silah bak1mmdan da ol
duk<;:a yetersiz idiler; sadece 60 tanesi silahhyd1. Bununla beraber, bu 
muharebeye katllanlanp biiyiik <;ogunlugunu te§kil eden islam'm ba
§ansi ugruna canlanm feda etmeye haz1rlanm1§ olanlann di§mda, <;ok 
az bir k1sm1 da oliim canavarlarmm oniine gitmekte olduklarmm kor
kusunu ta§Iyorlardl. Yani, olaylan daima bencil baki§ a<;Ilarmdan go
ren insanlar da vard1. islam'1 kabul etmi§ olmalanna ragmen, imanla
nm mal ve canlanndan fedakarllkta bulunmalanm taleb ettiginin far
kma ·varamad1lar. Bedr'in rasyonel (akllc1) olmayan din gayretlerinin 
te§vik ettigi <;Ilgmca bir hucum hareketi oldugunun bilincinde degillerdi. 
Fakat peygamber ve ideal mii'minler canlan tehlikeye atmarun gerek
tigi hayati anlann ehemmiyetini (mecburiyetini) <;ok iyi idrak etmi§
lerdi. Bunun i<;in Kurey§ ordularmm gelmekte oldugu Gi.ineybat1ya 
dogru harekete ge<;:tiler. Bu; daha ba§langi<;:ta mi.isli.imanlarm hedefi
nin ticaret kervanlanm yagmalamak degil, Kurey§ ordulanna kar§I sa
va§mak oldugunun a<;:Ik bir delilidir. Eger ticaret kervanlarm1 yagma
lamak isteselerdi Kuzeybatl'ya degil Giineybat1'ya dogru hareket eder
lerdi. 

iki hizib (iman ve kiiftir hizipleri) Bedr muharebesine Ramazan 
aymm 17. giini.i tutu§tular. iki ordu kar§I kar§Iya geldiginde Hz. Pey
gamber Kurey§ ordusunun kendilerinin U\! katl ve \!Ok daha mi.ikem
mel silah donat1mma sahip oldugunun farkma vararak, bi.iyiik bir hu§u 
ile ellerini kaldmp §U · e§siz duas1 ile Rabbma niyaz etti : Ey Allah'1m; 
bi.iti.in silahlan ile Kurey§ i§te burada. Senin el<;inin maglubiyetini ha
zirlamak i<;in geldiler. Ey Allah'1m, §imdi bana va'dettigin yard1mm1 
gonder. Ey Allah'1m, eger senin hizmetkarlarm alan bu kii<;i.ik ordu 
yok edilirse, art1k ondan sonra yeryi.izi.inde sana kulluk edecek hi<; kim
se kalmayacaktlr. 

Bu muharebede en ag1r imtiham yakm akrabalanpa kar§I sa va§
mak ve babalarma, ogullanna, amcalarma, day1larma ve karde§leri!le 
k1h9 <;ekmek zorunda kalan Me_kke'li muhacirler vermi§lerdi. Boylesl 
zor bir imtiham da ancak Hakk'1 §eksiz §iiphesiz kabul edip babl ile 
tiim ili§kilerini kesen insanlar ba§anll olabilirdi. Diger yandan, an
sann ge<;irdigi imtihan da bundan a§agi. degildi. ~imdiye kadar onla· 
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rm arzulanrun hilatma mtislumanlara bannak te'min etmekle Kurey~ 
ve muttefiklerinden iyice kopuyorlarch. Ama §imdi, onlara kar§I ilk 
sava§lanru veriyorlar ve aralarmda devam edecek uzun ve ac1 sava§
lann tohumlanru at1yorlardi. Bu, birka<; bin niliuslu ku<;iik bir ka.sa
banm tUm Arabistan ile sav~mayt goze almas1 anlammda olduk<;a gu<; 
bir imtihandi. Bunun, ugruna tu.m §ahsi menfaatlanm feda etmeye 
haz1r §ekilde islam'm hakikatma inanml§ bOylesi insanlann atabile
cegi yigit<;e bir arum oldugu a§ikardlr. 

Allah, muhacir ve ansar'm kamil imanlanndan kaynaklanan feda
karllklanm kabul ederek onlan yard1m .ile mukatatlandltdl. Gu<;lu, ol
duk<;a iyi donatllml§ Kurey§ ordusu, yanmyamalak donanu'na sahip 
islam'm bu «Musteza'flar ordusu)) kar§ISmda hezimete ugrach. 70 tane 
adamlan oldu, yetm~ t·anesi esir almd1 ve silahlan ile ara<;-gere<;leri 
sav~ ganimeti olarak miislumanlarm eline ge~,;ti. En iyi sava§<;llan olan 
ve onlara islam du§manhgmda i:incUluk eden en iyi liderleri bu sav~ta 
i:ildUler. Bu kat'i zaferin, islam'm giiclinu tahmln edilen noktalara 
~~tlrd1gmda §Uphe yoktur. Bat1h bir ar~tlrmac1, Bedir muharebesin
den once islam'm sadece bir din ve devlet oldugunu, ancak Bedir'den 
sQnra devlet dini, ve bundan ba§ka, bizatihi kendisinin devlet haline 
geldigini sayler. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an -=·The Meaning of the 
Qur'an~ II, 289- 306). 

----000----

Rahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla. 
1 __._ Sana ganimetlerden sorarlar. De ki : Ganimet

ler, Allah'm ve Rasuliinundur. Su halde eger mu'minler 
iseniz Allah'tan korkun, aramz1 duzeltin, Allah'a ve pey
gani berine itaat edin. 

Ganimetler 
Buhari der ki: ibn Abbas ( J~~i ) kelimesinin ganimetler ol

dugunu 'ooyledi. Bize Muhammed ibn Abdurrahlm'in ... Said ibn CU.• 
beyr'den rivayetine gt>re; o, ljOyle demi§tir : ibn Abbas'a Enfal Sure-
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sini sordum da: .Bedir hakkmda nazil oldu, dedi. Buhari'nin ibn Ab
bas'tan muallak olarak rivayet etmi§ oldugu hadisi, Ali ibn Ebu Talha 
da ondan (ibn Abbas'tan) rivayet eder ki o, Enfal'in ganimetler ol
dugunu s5ylemi§ltir. Ganimetler strf Allah Rasulii (s.a.) ne ·ait olup 
ondan kimseye hi~ bir §ey yoktur. Mucahid, ikrime, Ata, Dahhak, Ka
tade, Ata el-Horasani, Mukatil ibn Hayyan, Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn . Eslem ve bir~oklan; Enfal'in ganimetler · oldugunu roylemi§lerdir. 
Kelbi de Ebu Sa.tih kanahyla ibn Abbas'tan rivayet eder ki o, Enfal'in 
ganimetler oldugunu saylemi§tir. ( ... ) . ' 

ibn Cerir der ki : Bana Yunus ... el-Kastm ibn Muhammed' den ri-
vayet etti k( o, §oyle demi§tir : Birisinin ibn Abbas'a Enifal'i sordugu
nu i§ittim. ibn Abbas (r.a.) ': KISrak ganimetten, (oldurulenin uzerin
de c;tkan) e§yasi ganimettendir, dedi. Adam sorusuna d~ndu de ~bn Ab
bas yine bOyle sayledi. Sonra adam: Allah'm kitabmda zikretmi§ ol
dugu !Enfal nedir? dedi. -Kas1m der ki : Adam ibn Abbas' a ·· sormaya 
o kadar devam etti ki az kald1 onu stkmttya sokacaktt- ibn Abbas 
dedi ki: Bunun benzeri nedir bilir misiniz? Aynen Orner ibn Hattab'm 
vurm~ (dovmii§) oldugu Sabig gibidir. 

Abdurrezzak der ki: Bize Ma'mer .... el-Kastm Muhammed'den ri
vayet ett! ki ibn Abbas §Oyle demi§: Omer ·ibn Hattab (r.a.) a bir §ey 
soruldugu zaman : Ben, sana emretmiyorum ve sana (herhangi bir 
§eyi) yasaklamtyorum, derdi. Sonra ibn Abbas dedi ki: Allah'a yemin 
olsun ki Allah peygamberi (s.a.) ni ancak men'edici, emredici, helal 
ve haram kthct olarak gondermi§tir. Kastm der ki : ibn Abbas'a Enfru'i 
soran birisi, omin ba§ma musallat oldu. ibn Abbas: Birisi (cihadda 
dii§man olan taraftan) birinin ktsragmt ve silah1m ganimet olarak , 
allrdi, dedi. Adam ibn Abbas'a sorusunu tekr8.rlad1 ve ibn Abbas yine 
aym cevab1 verdi. Adam ona sorusunu yine tekrarlad1 ve nihayet ktz
dtrdi da ibn Abbas §oyle dedi : Bilir misiniz bunun benzeri nedir? Orner 
ibn Hattab'm dovdugu Sabig gibidir- bu. Orner sonunda ona oyle bir 
vurdu ki kanlar topuklanna --veya ayaklarma- akt1. ·Adam dedi ki : 
Sana :gelince; Allah, Orner i~in senden intikam alnn§tlr. ibn Abbas'a 
varan sahih bir isnadla belirtildigine g'Ore; ibn Abbas, ayetteki Nefl 
kelimesini; devlet ba§kammn, ganimetin ash taksim edildikten sonra 
baz1 kimselere harbde oldfirfilenin fizerinden ~Ikan e§ya ve diger §ey
lerden fazlaca verdigi ile, §eklinde tefsir etnp§tir. Nefl kelimesi lafzm
dan fakihlerden bi~ogunun aklma gelen de bu anlam olmu§tur. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Mucahid'den. rivayetle ibn Ebu Necih der ki: Onlar Allah Rasulu 
(s.a.) ne be§te dortten (be§te dordiin taksim · edilmesinden) sonraki 
be§te biri sordular da «Sana ganimetlerden sorarlar ... " a yeti nazil oldu. 
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Ibn Mes'ud ve Mesruk : Sava~ giinii Nefl yoktur. · Nefl, ancak saflar 
kar§l kar§lya gelmezden oncedir. (Yani nefl sava§SlZ olarak elde edilen
dir). demi§lerdir. ibn Mes'ud ve Mesruk'un bu a<;tklamalanm ibn Ebu 
Hatim onlardan rivayet eder. ibn Miibarek ve bir<;oklanmn Abdiilmelik 
ibn Ebu Silleyman'dan, onun Ata ibn Ebu Rebah'tan rivayetine g6re o, 
c!Sana ganimetlerden sorarlar ... » ayeti hakkmda ~oyle demi~tir: Sa
va§Stz olarak mii~riklerden miisliimanlara ka<;an hayvan veya kOle ve
ya cariye veya e~ya hususunda sana soruyorlar. Bunlar Hz. Peygam
ber (s.a.) e ait ganimet olup onlar hakkmda diledigini yapar. Bu a<;lk
lamaya gore Ata ibn Ebu Rebah, enfal'i fey' ile tefsir etmi§ oluyor. 
Fey'; katirlerden sava§StZ olarak alman ~eydir. ibn Cerir der ki: Ba§
kalan buradaki ganimetleri, seriyyelerin ganimetleri olarak kabul et
mi§lerdir. Bana Haris ... Ali ibn Salih'ten rivayet etti ki o, §6yle de
mi~tir : Bana ula§tlgma gore ((Sana ganimetlerden sorarlar ... ,, aye tin
de kasdedilen, seriyyelerdir. Burada kasdedilen devlet ba§kanmm bazt 
seriyyelere, ordunun geri kalanlanyla birlikte onlara pay olarak aytrdtk
larmdan fazla olarak verdigidir. ~a'bi bunu· a<;tk<;a belirtmi~ ve ibn 
Cerlr bunun, oolii§tiirmenin iizerine yaptlan fazlahklar oldugu gorii
§iinii tercih etmi§tir. Bu ayetin niizul sebebi hakkmda varid olan ve 
imam Ahmed'in rivayet ettigi ~u hadis de bu gorii§ii destekler mahi
yettedir : imam Ahmed der ki : Bize Ebu Muaviye ... Sa'd ibn Ebu 
Vakkas'dan rivayet etti ki o, §6yle anlatlyor : Bedir giinii oldugunda 
karde§im Umeyr oldiirii.lmii~ ve ben Said ibn As't oldiiriip kthcmt al
mt§ttm. Kthcmm ismi Zu el-Ketife idi. Bu kthci Hz. Peygamber (s.a.) e 
getirdim: Git ve onu toplanan (ganimetlerin) i<;ine at, buyurdu. DOn
dum, ancak i<;imde karde~imin oldiiriilmesi ve 6ldi.irdiigiim Said ibn 
el-As'dan alml§ olduklanmm benden almmasmdan otiirii ancak Allah'm 
bildigi duygular vard1. Allah Rasuli.i (s.a.) niin yanmdan az1c1k ayril
ffil§tlm ki Enfal Suresi nazi! oldu. Allah Rasulii (s.a.) bana : Git ve 
k1hctm al, buyurdu. Yine imam Ahmed der.ki: Bize Esved ibn Amir .. . 
Sa'd ibn Malik'den rivayet eder ki o, §6yle anlabyor : o : Ey Allah'm el-

. <;isi, bugiin Allah mii§riklerden intikammi almak suretiyle benim kini
mi giderdi. ~u kthct bana ver, demi~ti. Hz. Peygamber : Bu k1h9 ne 
senindir, ne de benimdir. Onu koy, buyurdu. Anlatmaya §Oyle devam 
eder : KlliCl koydum, sonra d.ondiim ve : Belki de bu kihei, bugiin be
nim ba~1ma gelenlerin ba§ma gelmedigi birisine verecek, dedim. Ar
kamda..-'1. birisi beni 9ag1rd1. Ben : Allah benim hak1mda bir §ey mi in- · 
dirdi? dedim. KlllCl benden istemi§'tin. 0 bana ait degildi, ama Allah 
Rasuli.i onu bana verdi. i§te k1h<; senindir, dedi. Allah Teala : «Sana 
ganimetlerden sorarlar. De ki : Ganimetler Allah'm ve Rasuliiniin
di.ir.» ayetini indirdi. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei muhtelif kana!-

re; 
old 
ve : 
k~ 
yer 
aye 
rna 
tik. 
anc 
rna 
mi§ 

Use 
ibnJ 
sul' 
gin 
(s.a 
Eb~ 

gail 
etrn 

Bi~ 

ani 
na2 
ffil2 
Ra~ 

ar~ 
viyj 
yo11 
bu~ 

!all 
he2 
ala 
salt 
ins: 
ffil~ 

ler. 
sin 



Enrai, 1) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 3231 

!arctan olmak iizere Ubeyy ibn iyas'dan rivayet etmi§lerdir. Tirmizi ha
disin ha.sen, sahih aldugunu ooyler. Hadisi Ebu DavO.d et-Tayalisi de 
~yle rivayet eder : Bize ~u'be'nin ... Mus'ab ibn Sa'd'dan rivayetine gO
re; o, Sa'd'm ~yle dedigini naklediyor: Benim hakkmda dort ayet nazil 
aldu : Bedir giinii bir kill<; elde etmi§tim. Hz. Peygamber (s.a.) e geldim 
ve: Onu bana (fazla alarak) ver, dedim. iki kere : Onu aldlgm yere 
koy, buyurdu. istegimi tekrarlad1m da Hz. Peygamber : Onu ald1gm 
yere koy, buyurdu. Bunun iizerine : ((Sana- ganimetlerden sorarlar . .. ') 
ayeti nazil oldu. Hadisin tamam1 §U ayetlerin niizO.l sebeblerinde yeral
maktadlr: ((Biz insana anne ve baba.sma iyi davranma.sm1 tavsiye et
tik.n (AnkebO.t, 8), ((Ey iman edenler; i<;ki, kumar, putlar ve fal oklan 
ancak §eytan i§i pisliklerdir ... n (Maide, 90) ve Vasiyyet a yeti (Luk
man, 15) . Hadisi, Miislim de Sahih'inde ~u'be kanahyla rivayet et
mi§tir. 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Abdullah ibn Ebu Bekr ... Ebu 
Useyd Malik ibn Rabia'dan rivayet etti ki o, §Oyle dermi§ : Bedir giinii 
ibn Aiz'in klltcmi ele gec;irdim. K11Ica el-Merziiban denilirdi. Allah Ra
sO.lii (s.a.), insanlara ellerindeki ganimetleri geri vermelerini emretti
ginde, ana ilerledim ve k1hc1 ganimetlerin ic;ine b1raktlm. Allah Rasulii 
(s.a.) kendisinden bir§ey isteyeni geri cevirmezdi. KlhCl, Erkam ibn 
Ebu'l-Erkam el-Mahzlimi gordii ve Allah Ra.suliinden istedi de Hz. Pey
gamber k1hc1 ana verdi. ibn Cerir, hadisi ba~ka bir kanaldan rivayet 
etmi§tir. 

Bu ayetin niizO.lii hakkmda diger bir sebep : imam Ahmed der ki : 
Bize Muhammed ibn Seleme ... Ebu· Umame'den rivayet etti ki o, §oyle 
anlatlyor : Ub8.de'ye Enfal'i .sordum da : Biz, Bedir ashab1 hakkmda 
nazil oldu. Biz, ganimetler konusunda ihtilafa dii~mii§tiik ve ahlaki
miz bozulmu§tu. Allah Teala da anlan bizim elimizden ald1 ve Allah 
Rasulii (s.a.) ne has k1ld1. Allah Rasulii (s.a.) de onlan miisliimanlar 
ara.smda e§it olarak oolii§tiirdii. Yine imam Ahmed der ki : Bize Mua
viye ibn Amr ... Ubade ibn es-Samit'den rivayet etti ki o, §oyle anlati
yar : Hz. Peygamber (s.a.) ile birlikte <;Iktlk. Onunla birlikte Bedir'de 
bulundum. insanlar (Miisliiman ve mii§rik ordulan) kar§Ila§tilar, Al- · 
lah dii§manlan hezimete ugrattl. Bir grup anlann pe§lerinden gitti, 
hezimete ugratt1 ve anlan Oldiirdii. Bir grup ardugaha kapand1, orda 
alanlan taplad1. Bir grup da, dii§manm Allah Ra.sulii (s.a.) ne anstzm 
saldmp bir zarar vermemesi icin anun etrafml cevirdi. Gece olup ta, 
insanlar bir araya gelip birbirlerine dondiiklerinde ganimetleri topla ~ 

ml§ alanlar : Bunlan biz toplad1k. Kimsenin bunda paYl yoktur, dedi
ler. Dii§mam ta'kib ic;in c;tkm!§ alanlar : Siz ana bizden daha laytk degil
siniz. Biz, dii§mam ondan uzakla§tlrdtk ve onlan hezimete ugrattik, 
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dediler. Hz. Peygamber (s:a.) in etrafim ~evirm~ o~anlar ise : Sizler, 
ona biroen daha miistehak degilsiniz. Biz •. ~~ah Rasftlii (~.a.) nun et
rafmi gevirdik ve dii§mamn ona anslZm hucum edip bir zarar verme
sinden korkarak bunu engelledik ve bu, bizi (ganimet toplamaktan) 
ahlroydu, me~gul etti, dediler de · <eSana ganimetlerden sorarlar. De ki : 
Ganimetier, Allah'm ve Rasuliiniindur. 9u halde, eger mu'minler ise
niz Allah'tan korkun, a:ran1Z1 diizeltin.» ayeti nazil oidu. Allah Rasulii 
(s.a.) bunlan, miislumanlar arasmda oolii§tiirdu. Allah Rasulu (s.a.) 
dil§man topraklannda sava§ti~ zaman ganimetin dortte birini dagJ.
tm:h. · DOndugu zaman, butun insanlar da donmii§ olur ve ugte biri 
da~t1rd1. Hz. Peygamber ganimetlerden hO§lanmaz ve : MU.'minlerin 
guglilleri za'Ylflanna geri versin, buyururdu: Hadisi Tirmizi ve ibn 
Mace, Siifyan es-Sevri kanallyla Abdurrahman ibn Haris'den rivayet 
etm~lerdir. Tirmizi, hadisin hasen oldugunu sayler. ibn Hibban Sa
hih'inde, Hakim de Miistedrek'inde bu hadisi Abdurrahman ibn Haris 
kanahyla rivayet etmi§lerdir. Hakim, hadisin isnadmm Miislim'in §art
lanna gore sahih oldugunu, Buhari ve Miislim'in tahric etmediklerini 
s6yler. Ebu DaVU.d, Nesei, ibn Cerir; ibn Merduyeh - hadisin 1afzi ibn 
Merduyeh'indir-, ibn Hibba.n ve Hakim'in; muhtelif kanallardan ol
mak U:zere · Davud ibn Ebu Hind' den, onun ikrime'den, onun da ibn 
Abbas'dan rivayetine gore o, §oyle anhttmist.Ir: Allah Rasulu (s.a.) 
Bedir giinu oldugunda : Kim ~yle §6yle yaparsa, §U §U onundur, buyur- . 
mu§tu. Gengler bunun uzerine ko§U§tular (hiict1ma kalktilar) ve ihti
yarlar sancaklann altmda kald1. Ganimetler almd1g1 zaman bu gen~ler, 
kendileri i~in va'dedilenleri istemek iizere geldiler. ihtiyarlar: Ga- , 
nimetlerdEm bizi mahrum edip onlan sadece kendinize mahsU.S kil
maym. Muhakkak ki sizi destekleyiciler idik. ~ayet hezimete ugra
mi§ olsaydm1z bize donecektiniz, dediler. (Aralannda) geki§tiler de 
Allah Teala : ((Eger mu'minler iseniz Allah'a ve peygamberine itaat 
edin.» kiSnuna kadar «Sana ganimetlerden sorarlar.» . ayetini indirdi. 
Sevri'nin, Kelbi kanahyla ... ibn Abbas'dan rivayetine gore; o, §oyle 
anlatrm§tlr : Bedir gunu oldugunda Allah RasUlu (s.a.) : Kim, (mii§
riklerden) birini oldiiriirse ona §U . §U var. Kim, bir esir getirirse ona 
§U §U var, buyurmu§tu. Ebu Yiisur iki esir getirdi ve : Ey Allah'm el
gisi, sen bize va'detmi§tin, dedi. Sa'd ibn Ubade kalkti ve: Ey Allah'm 
elgisi, eger bunlara verirsen ashabma hi~ bir §ey kalmaz. Bizi bundan, 
ne miikafata kar§I uzak durmaffilz ve ne de dii§mandan korkumuz en
gellemi§ degildir. Biz burada, ancak· seni muhataza i~in kald1k. Atkan
dan dii§manlann gelmesinden korkuyorduk, dedi. Onlar (aralarmda) 
~eki§tiler de, <'Sana ganimetlerden .Sorarlar. De ki : Ganimetler, Allah'm 
ve Rasuliiniindiir.» ayeti ile uBilin ki, ganimet olarak aldigmlz §eyle· 
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rin be§te biri Allah' a, Rasuliine, yakmlanna ... aittir.>> ('Enfa.I, 41) ayet
leri nazil oldu. 

imam Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam -Allah ana rahmet eyle
sin- (k1saca el-Emval_ diye bilinen ve) «f?er'i Mallar Sarf Yerlcri ·ve 
Yonl~rini Beyan» adh kitabmda der ki : Enfal, ganimetler; miisliiman
larm, harb ehlinin mallanndan ele gegirdikleri her §eydir. ilk ganimet
ler, Hz. PeY'gamber (s.a.) e ait idi. Allah Teala: <cSana ganimetlerden 
sorarlar. De ki : Ganimetler, Allah'm ve Rasuliiniindiir.>> buyurur. Hz. 
PeYigamber (s.a.) Bedir giinii, ganimetleri Sa'd hadisinde bize anlati
lanlara gore, be§e b6lmeksizin Allah'm dilediklerine oolii§.tiirmii§.tiir. 
Sonra ganimetlerin be§e ooliinmesine dair ayet nazi! oldu ve birinci 
uygulatnaYI kald1rd1. Ben de derim ki : Ali ibn Ebu Taiba da, bu go
rii§iin aymm ibn A.bbas'dan rivayet etmi§tir. Miicahid, ikrirne ve Siiddi 
de bOyle fetva vermi§lerdir. ibn Zeyd ise : Bu, ayet mensuh olmaYJp 
muhkemdir, demi§tir. 

Ebu Ubeyd der ki: Bu k'onuda eserler (hadisler) vard1r ... Enfal'in 
a.Sh, ganimetler toplamakt1r. f?u kadar var ki ganimetlerin be§te biri, 
Kur'an'da beyan edildigi ve siinnette icrasm1 buldugu iizere sahiple
rine mahsl1stur. Enfal kelimesinin Arab dilinde anl,ami : Birinin iize
rine vacib olmaks1Z1n fazl-il ihsamndan olarak yapml§ oldugu her bir 
iyiliktir. Allah'm mii'minlere, dii§manlannm mallanndan helai kil
mi§ oldugu .ganimet de b6yledir. Onlardan- 6nceki iimmetlere ganimet
ler haram kllmd1ktan sonra ~llah Te8::Ia lutf u . kereminden ve ihsa
mndan olarak ganimetleri inananlara has kilrni§tlr. Allah Teala bu lim
mete :ganimetleri helal kllmi§tlr. i§te ganimetin ash budur. 

Ben de derim ki : Bunun Buhari ve Miislim'in Sahih'lerindeki §ahidi 
Cabir'den rivayet edilen Allah Rasulii (s.a.) niin §U soziidiir: Benden 
once hi<; kimseye verilmemi§ olan be§ §ey bana verildi. Ve Cabir ha-. 
disin devarmm zikre1ti de sonurida Allah RasUlii (s.a.) §6yle buyurdu: 
Benden once kimseye helal k1lmmam1§ken ganimetler bana helal ki
Imdi. Ve ra vi hadisin tamamm1 zikretti. 

Sonra Ebu Ubeyd der ki: Bu sebepledir ki devlet b~kanmm sava-
. §anlara vermi§ olduguna · «nefl,> denmi§tir. Bu, devlet ba§kamnm or

dunun bir kiSmi di§mda diger ba.z1Iarma paylan d~mda bir §eyleri faz
ladan vermesidir. Devlet ba§kam, bunu onlara iman zenginlikleri ve . 
dii§mana verdikleri zarar 6l~iisiinde verir. Devlet ba§kammn, fazladan 
vermi§ oldugu bu ·ganimetlerde, dart yol vard1r ki; her birerinin, dige
rinden farkh bir yeri vard1r. Birincisi : iginde be§te bir oimayan gani
~etten vermesidir ki bu, 6ldiiriilen kimselerin iizerinden ahnan e§ya
larcllr. ikincisi: Ganimetten be§'te birin <;Ikanlmasmdan sonra devlet 
ba.§kamnm fazladan verdigi §eylerdedir. Ba§kan, dar-1 harb'e seriyye- . 

Tefsir, C. VII F. 203 
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ler gonderir de onlar g-a!limet getirirler. Be§te bir c;:Ikanldiktan sonra, 
onlann getirdik1erinin dortte biri veya uc;:te biri seriyye'ye ait olur. 
Uc;iinctisii ise; biz7At ba§kamn be~te birden · vermesidir. Once biitiin 
ganimet bir araya top1amr, sonra be§e bOliiniir. Bu be§te bir, devlet 
ba~kamn eline gec;:tikt~n sonra ba§kan liizum gordugii olc;:iide fazladan 
olarak ondan verir. DOrdiincusii ise; ondan hie;: bir §ekilde be§te bir 
aynlmaroan once, ba§kamn ganimetin tamammdan vermesidir. Devlet 
ba§kam k1lavuzlara, hayvanlarm c;:obanlarma ve onlan surenlere bun
d~n verir. Biitiin bu konularda ihtilat vard1r. 

Rebi'nin rivayetine gore ~afii der ki : Enfal; oldiiriilen (mii§rik
ler ve dii§manlarm) iizerinden alman e§yalar di§mda be§te birden once 
esas ganimetten hie;: bir §ey <;lkanlmamasldlr. 

Ebu Ubeyd der ki : Ganimetin ikinci §ekli, onlara ait ola'nm di
§mda kendilerine fazladap verilen §eydir. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) e 
ait olan be§te birdendir. Her ganimetin be§te birinin be§te biri Allah 
Rasulii'niindiir. Devlet ba§kammn ictihadda bulunmas1 gerekir : ~ayet 
dii§man c;:ok ve g·iir;lii; kar§Ilannda olan miisliimanlar az iseler Hz. 
Peygamber (s.a.) in siinnetine uyarak ganimetten fazladan verir. ~a
yet durum bOyle degilse fazladan vermez. 

Ganimetin iir;iincii §ekli §Udur : Devlet ba§kam bir seriyye veya 
bir ordu gonderdigi zaman dii§manla kar§Ila§mazdan once onlara der 
ki: Kim, bir ganimet ahrsa be§te birden sonra kalam onundur. I§te 
bu, !mamm §artl iizere onlarmd1r. Zira onlar, bunun iizerine gazaya 
r;Ikmi§lar, onunla sava§a raz1 olmu§larchr. Ebu Ubeyd'in s6zu burada 
bitiyor. 

Ancak Ebu Ubeyd'in Bedir ganimetleri be§e btiliinmedi, s6zii §tip
helidir. Hz . . Ali .ibn Ebu Talib'in Bcdir giinii be§te birden hissesine du
§en iki ya§h deve hakkmdaki hadisi de bunu reddetmektedir. Nitekim 
Kitab'tis-Sire'de bunu yeterli bir §ekilde ar;Iklad1k. Hamd Allah'ad1r. 

A-llah Teala buyurur ki : <<Allah'tart korkun, aramz1 diizeltin.» i§
lerinizde Allah'tan korkun, aramzda olan hususlarda aralanmz1 diizel
tin, birbirinize haks1zhk etmeyin, hasimla§maym ve tarti§maym. Al
lah'm size vermi§ oldugu hidayet ve ilim, kendisi sebebiyle hasimla§
makta oldugunuz §eylerden daha haynlld1r. «Allah'a ve Allah'm murfui 
buyurdugu §ekilde _ aramzdaki b6lii§tiirmesinde Peygamberine itaat 
edin.» Zira Allah'm kendisine emretmi§ oldugu adalet ve insat iizere 
0 oolii§tiirmii§ttir. 

ibn Abbas der ki : Bu, Allah'tan korkmalan ve aralanm diizeltme
leri ir;in Allah'm mii'minleri bir Slkl§tlrmas1d1r. Miicah~d de bOyle soy
lemi§tir. Siiddi ise der ki : Allah'tan korkun ve aramz1 diizeltin. Birbi
rinize sovmeyin. Burada Hafiz Ebu Ya'Ia Ahmed ibn Ali ibn Mtisenna 
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el-Mavs11i --Allah ona rahmet eylesin- nin Mtisned'inde vermi§ oldugu · 
bir hadisi zikredelim: 0 diyor ki: Bize Miicahid ibn Mllsa ... Enes (r:a.) 
den rivayet etti ki o, §6yle anlat1yor: Allah Rasulii (s.a.) otururken 
bir de baktlk ki on di§leri goriilecek kadar giildu . . Orner : Anam oo.bani 
sana feda olsun ey Allah'm el\!isi, seni giildtiren nedir? diye sordu da, 
o §Oyle buyurdu : Ummetimden iki ki§i Rab Teala'nm huzurunda diz 
<;6ktiiler. Birisi : Ey Rabb1m, bana yap1lan haks1zh~ karde§imden benim 
i<;in al, dedi. Allah Teala : Karde§ine ona yaptlgm haks1zh~ ver, buyur
du. 0 : Ey <Rabb1m, iyiliklerimden hi<; bir §ey kalmad1, dedi. Kar§lSmda
ki: Rabb1m, benim giinahlanmdan alsm, benim yerime ytiklensin, dedi. 
Enes der ki: Allah Rasulii (s.a.) niin aglamaktan gozleri co§tu sonra 
§6yle buyurdu : i§te bu, btiytik bir gtindtir. insanlar, giinahlanm ken
dileri yerine ytiklenecek bir kimseye muhta<;tlrlar o giin. Allah Teala 
isteyene: GOziinii kald1r, cennetlere bak. buyurur. 0, ba§Iru kaldmr 
ve: Ey Rabb1m, giimii§ten §ehirler, incilerle stislenmi§ altmdan ko§kler 
goriiyorum. Hangi peygamber i<;in bunlar, hangi s1ddik i<;in bunlar, 
hangi §ehid i<;in bunlar? der. Alla:h. Teala : Ucretini veren i<;indir bu, 
buyurur. Kul : Ey Rabb1m, kim buna sahiptir? diye sorar da Allah 
Teala: Sen sahipsin, buyurur. Kul: Nedir Rabb1m? der de: Karde
§ini bagl§larsm, buyurnr. Kul: Ey Rabb1m, muhakkak ki ben onu ba
gi§ladim, der. Allah Teala: Karde§inin elini tut ve onu cennete girdir, 
buyurur. Sonra Allah Rasulii §6yle buyurdu : Allah'tan kt>rkun ve ara
mzi diizeltin. Muhakkak ki Allah Teala k1yamet gtinti inananlann ara
sim-diizeltecektir_ 
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2 - Mu'minler ancak onlard1r ki; Allah anlld1g1 za
man kalbleri urperir, Allah'1n ayetleri kendilerine okun
dugu zaman imanlan artar ve Rablanna tevekkul ederler. 

3 - Onlar ki; namaz1 dosdogru k1larlar ve kendile
rine nzlk olarak verdigimizden de infak ederler. 

4 - i~te onlar; inanm1~lann ta · kendileridir. Onlara 
Rab'larmin katindan dereceler, magfiret v~ c6mert9e ve
rilmi~ nzlklar vard1r. 
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Ger~ek Mii'minler 

Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'dan rivayetine gare o, «Mli'min~ 
ler ancak onlard1r ki; Allah amld1~ zarnan kalbleri urperir.» ayeti hak~ 
kmda §Oyle dem~tir : Allah'm farzlarmm yerine getirilmesi s1rasmda 
Allah'1 zikretmekten munaf1klann kalblerine hi~ bir §ey girmez. On~ 
lar, Allah'm hi~ bir ayetine iman etmezler, tevekkUI etmezler, yanla~ 
nnda kimse olmad1g1 zaman, yalmz iken namaz k1lmazlar, mallarmm 
zekatm1 vermezler. Allah Teala, onlarm mu'minler olmadiklarmi ha~ 
ber verip ~nra gerr;ek mu'minleri §Oyle niteler : <<Mu'minler, ancak 
onlard1r ki; Allah aruld1~ zaman kalbleri lirperir, (Allah'm farzlanm 
yerine getirirler.) Allah'm ayetleri kendilerine okundugu zaman iman~ 
lar1 (tasdiklan) artar ve Rablanna tevekkUI ederler.n O'ndan ba§kasm-
dan hi~ bir §ey umma:zlar. Mucahid, ayetteki ( ~ J ) kelimesini 
<fKorka.rlar.>> §eklinde ar;Iklami§tlr. Suddi ve bin;oklan da boyle sayler. 
Allah amldl~ zaman kalbleri urperen, yani korkan, Allah'm emirlerini 
yapan, yasaklanm -terkedenler; i§te bunlar, ger.r;ek mu'minlerdir ve 
ger~ek mu'minin s1fat1 budur. Nitekim Allah Teala, ba§ka a.yetlerde 
§6yle buyurur : «Onlar ki, fena bir §ey yaptlklannda veya kendilerine 
zulmettiklerinde Allah'1 anarlar ve hemen glinahlanmn bagi§lanma
smi dilerler. Gunahlan, Allah'tan ba§ka kim bagi§lar? Hem onlar, yap
tlklannda bile bile 1srar da etmezler.» (Al-i imran, 135), «Kim de Rab
bmm makammdan korkup ta nerfsini kotu heveslerden ahkoyduysa, 
§liphesiz ki onun varacag1 yer cennettir.» (Naziat, 40- 41). Bu sebep~ 
ledir ki Siifyan es~Sevri, «Mli'minler ancak onlard1r ki; Allah amld1g1 
zarnan kalbleri urperir.» ayeti hakkmda Siiddi'nin §Oyle dedigini i§it
mi§: 0, oyle bir kl§idir ki haks1zhk etmek ister - veya bir glinaha 
niyetlenir demi§tir- kendisine Allah'tan kork denilir de kalbi iirperi,r, 
titrer. Yine Sevri'nin Abdullah ibn Osman kanahyla ... Ummu Derda'~ 
dan rivayetinde o, <cMu'minler ancak onlard1r ki; Allah amldlg1 zarnan 
kalbleri urperir.» ayeti hakkmda: Kalbdeki korku, kuru hurma dahm 
tutU§turup yakmak gibidir. 'sen onun urpe:r:tisini hissetmez misin? de~ 
mi§ti. Kar§Ismdaki : Evet, hissederim, dedi. Ummu Derda : i§te bu hissi 
duydugun zaman, Allah'a dua et . .Zira dua bunu giderir, dedi. 

Allah Teala'mn : «Allah'm ayetleri kendilerine okundugu zaman 
imanlan artar.» sozu, §U ayeti gibidir : <<Bir sure indirilince onlardan 
kimi; bu, hanginizin imamm art1rd1? der. iman etmi§ olanlara ge~ 
lince, onlann imamm art1rm1§tlr. Ve onlar birbirleriyle mujdele§irler.>> 
(Tevbe, 124) Buhari ve ba§ka imamlar, imanm kalblerde derrce de~ 
rece ve birbirinden farkl1 old,uguna, imanm fazlahk kabul edecegine bu 
ve benzeri ayetleri delil getirll_li§lerdir. Nitekim ummetin cumhurunun 
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mezhebi de budur. Hatta ~afii, Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Ubeyd gibi 
imamlardan bin;ogu bu hususta icma' ile nakletmi§lerdir. Nitekim biz, 
bu konuyu Buhari §erhinin ba§mda geni~ge agtklami§tlk. Hamd ve ni
met Allah'adtr. 

«Ve Rablanna tevekkiil ederler.» Allah'm di§mda hi<; kimseden bir 
§ey um.mazlar. Ancak O'na yonelirler, ancak O'nun katma stgtmrlar. 
ihtiyaglarmi ancak O'ndan isterler ve ancak O'na ragbet ederler. Bilir
ler ki Allah'm diledigi olur, dilemedigi §ey olmaz. Miilkiinde yegane 
tasarruf sahibidir. Tekdir, ortagt yoktur. Hiikmiinii geciktirebilecek 
kimse de yoktur. 0, hesab1 gabuk olandtr. Bu sebepledir ki Said ibn 
Cii.beyr: Allah'a tevekkill imanm ashd1r, temelidir, demi§tir. Allah 
Teala, «Onlar ki, namaz1 dosdogru lplarlar ve kendilerine nztk olarak 
verdigimizden de infak ederler.» ayeti ile, onlann inanglanm zikret
tikten oonra amellerine i§aret eder. Namaz1 ktlmak bu amellerdendir 
ve Allah Teala'mn hakk1d1r. 0, bii.tiiniiyle her ge§it hayn i<;ine almak
tadtr. Katacte der ki: Namazm dosdogru ktlmmast; onun vakitlerine, 
abd.estine, rii.ku' ve secdelerine riayetle muhafazadir. Mukatil ibn Hay
yan; namazm dosdogru ktlmmast; vakitlerine, onda temizligin miikem
mel olmasma, riiku' ve secdesinin tamam olmasma, onda Kur'an oku
maya, te§ehhiide, Hz. Peygamber (s.a.) iizerine salat u sel~ getirme
ye riayettir, der. i§te namazm dosdogru ktlmmasi budur. Allah'm ken
dilerine nztk olarak verdiginden infak etmeleri de zekat vergisini, vacib 
ve miistehabt ile kullannm diger haklanm igine almaktadtr. Bii.tful 
yaratlklar Allah'a muhtagttrlar. Onlann Allah'a en sevgili olanlan, 
O'nun yaratlklanna en faydall olanland1r. Katade <cKendilerine nZik 
olarak verdigimizden de infak ederler.» ayeti hakkmda ~yle de~tir : 
Allah'm size verdiklerinden infak ediniz. Ey Ademogl u, bu mallar se
nin kendisinden hemen aynlacagm ariyet ve emanetlerden ba§ka bir 
§ey degildir. Allah Teala : ((i§te onlar; inanmi§larm ta kendileridir.» 
buyurur ki; bu st.fatlan ta§Iyanlar, gergek mii'minlerdir. Hafiz Ebu el
Kasim et-Taberani der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah el-Hadrami... 
Haris ibn Malik el-Ansari'den rivayet etti ki o, ·Allah RasuJii (s.a.) ne 
ugrami§ ve Hz. Peygamber ona: Ey Haris nas1l sabahladm? diye sor- . 
mu§. Haris: Gergek mii'min olarak sabahlad1m, demi§. Hz. Peygamber: 
Ne soyle(Iigine iyi bak. Her§eyin bir hakikati vard1r. Senin imamnm ha
kikati (gergegi) nedir? buyurmu§ da o: Nefsimi diinyadan ahkeydum. 
Gecemi uykusuz, giindii~rnii susuz gegirdim. Sanki ben, apag1k Rab
bimm ar§'ma bakar gibiyim. Ve sanki ben, birbirlerini ziyaret eden 
cermet ehline bakar gibiyun. Sanki ben; ac1dan feryadlar koparan ce
hennem ehline bakar gibiyim, demi§. Allah Rasulii. (s.a.) ii~ _kere: Ey 
Haris, bildin, iyice sanl, buyurmu§. 
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<ri§te onlar; inanmi§larm ta kendileridir.n ayeti hakkmda Amr ibn 
Murre der ki : Kur'an ancak Arap lisam ile indirilmi§tir. Sen : Falanca 
ger~ekten efendidir, dersin. Kavim i<;inde efendiler vanilr. Kavim i<;in
de tid,ret erbab1 vard1r ve sen : Falanca ger~ekten tacirdir, dersin. 
Ka vim i<;inde §Airier varken sen : Falanca ge:r<;ekten §airdir, dersin. 

«Onlara Rablannm katmda, cennette dereceler, makamlar, evler 
vard1r.n Allah Teala ba§ka bir ayette §i:iyle buyurmaktad1r: «Onlar 
Allah katmda derece derecedir. Allah yaptlklanm gormektedir.» (Al-i 
inu::an, 163). «Onlara Rablarmm katmda magfiret vard1r.JJ Onlarm gii
nahlanm bagi§lar ve iyiliklerinin kar§Ihglm verir. Dahhak, «Onlara 
Rab'lanmn katmda dereceler vard1r.)) ayeti hak1knda der ki: Cennet 
halk1 biribirlerinden yiiksektedir. Ustte olan, kendisinden a§agida olan
dan iistiin oldugunu goriir. Daha a§agida olan ise kimsenin kendisin
den· iistiin tutuldugunu gi:irmez. Bu sebepledir ki Buhari ve Miislim'in 
Sahih'lerindeki bir hadiste, Allah RasUlii (s.a.) §i:iyle buyurmu§tur: 
~iiphesiz illiyyun cennetleri halkm1, onlardan daha a§agi olanlar gt>k 
ufuklanndan bir ufukta batan bir yildiZI gordiigiiniiz gibi goriirler. Ey 
Allah'm el<;isi, bunlar peygamberlerin dereceleri olup ba§kalan ula§
tna,yacak nn? diye sordular da ~()yle buyurdu : Evet, nefsim kudret 
elinde olan (Allah'a) yemin olsun ki Allah'a iman eden ve Rasulleri 
tasdik eden erkekler (kimseler) eri§ecektir. imam Ahmed ve Siinen sa
hiplerinin, Atiyye kanallyla Ebu Said'den rivayet ettikleri ba§ka bir 
hadiste Allah Rasulii (s.a.) §i:iyle buyurmu§tur: ~iiphesiz ki cermet 
halkl, yiice derecelerin sahiplerini sizin gok ufkunda batan yildiZI gOr
drfigiiniiz gibi gi:ireceklerdir. Ebubekir ve Orner onlardandir ve hatta 
onlardan da iistiindiirler. 

------ i Z A H I--·---

Burada birka~ mesele vard1r : 
Birinci mesele : Tasdikten ibaret olan imamn artmas1 konusunda 

iki gorii§ bulunmaktadir: 
Birinci g6rii§ : Vahidi'nin naklettigine gore, bu ulemanm <;ogun-

Iugunlin gori.i§iidiir. :Buna gore, kimin imamna dayanak yapt:tf;1 delili 
daha <;ok ve kuvvetli ise, onun imam daha ziyadedir. Qiinkii deliller 
<:ok ve kuvvetli olduk<;a, §iiphe kalkar ve yakin kuvvet ka.zamr. Peygam
ber (a.s.) de: Ebubekir'in imAm tartilsaydi, diinyadaki mii'minlerin 
imamndan · al?;lr gelirdi, buyurarak buna i§aret etmektedir. 

~le de denebilir :. imamn artmasmdan murad, delilin ya kuv
vetli olmas1 veya <;ok olmas1 demektir. Bir ·delilin kuvvetli olma.S1.yan-
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li§tlr. 'Qiinkii her bir delil, mutlaka bir tak1m hii.kiimlerden olu§ur. Bu 
hiikiimler de, ya Ziddma ihtimal birakmayan bir kesinlikte olur veya 
olmaz. Eger biitun hiikiimler, z1ddm1 di§ta b1rakan bir kesinlikte ise; 
bu gibi delillerin birinin digerinden daha gii~lii olmas1 muhaldir. Qii.n
kii. bOyle bir, ke.Sinlik, 'farkllligi kabul etmez. Ancak biitiin hiikiimlerde 
veya bir klsmmda bOyle z1ddm1 di§arda b1rakan kesinlik ozelligi olmaz
sa; bOyle bir onerme delil olmaz, emmare olur. Bundan <;Ikan sonu<; ilim 
degil, zan ifade eder. 0 halde kuvvet bak1mmdan delillerde bir farkhhk 
olmrun muhaldir. Delillerin <;oklugu bak1rmndan farkhll~n olmas1 da 
muhaldir. <;iinkii bir delil sebebi ile elde edilen kesinlik, eger bu delil 
z1ddm1 di§arda bwacak tarz-da ise bir<;ok delilin biramya gelmesi ha
linc;ie daha kuvvetli olamaz. Eger bu delil, Ziddim dl§arda btrakmiyor
sa; zaten delil olmaz, emmare olur. Ve sonu<; ilim degil, zan ifade eder. 
0 halde bu te'vil zaYJftir. 

~oyle demek de miimkiindii.r : imanin artmasmdan maksad, onun 
devam edip etmemesidir. <;iinkii istidlal yapan baZI kimseier, delillerini 
ve onun delalet ettigi §eyi ancak bir an zihinlerinde tutabilirler. Bazl
lan da bu durumu devam ettirirler. iki nokta arasmda degi§ik durum
lar, farkll mertebeler vard1r. i§te artmak, bu demektir. 

ikinci g6rii§ : RasUlullah'm (s.a.) zamamnda yiikii.mlii.liikler, pey
derpey geliyordu. Sahabe-i kiram, Allah katindan gelip okunan her 
emri tasdik ediyorlard1. Yeni bir yiikiimlii.lii.k vaki' olU§Unda tasdik ve 
ikrarlan artard1. Ma'lumdur ki, bir insam iki meselede tasdik eden 
kimsenin bu zati tasdiki, o insam bir meselede tasdik eden kimsenin 
tasdikinden daha <;oktur. «Onlara Allah'm ayetleri okundugu zaman 
imanlan artar.» ayetinin manas1 §Udur: Onlar, her yeni bir ayet 
i§ittiklerinde yenl bir ikrar getirirlerdi. Bu da iman ve tasdikde bir 
a.rtma demektir. Bu ayetin tefsirinde, ii<;iincii bir gurU§ daha gaze 
<;arpmaktadir. Buna gore: Allah'm hikmet ve kudretinin iistiinliigii 
ancak bunlann, O'nun yarattlklannda eserleri vasttas1yla bilinebilir. 
Bu, kiYJSI olmayan bir deniz glbidir. insan akh, Allah'm bir mahlu
kundaki· hikrilet eserlerine vaklf olur. S.onra bundan bir ba.§kasma ge
~er. Her ge<;i§ daha yiice, §ere'fli ve mtikemmel bir noktaya ge<;me de
mektir. Bu mertebelerin sonu olmadi~na g6re; tecelli, ke§f ve ma'rifetin 
de smm olmamas1 icab eder. 

ikinci Mesele: Ulema, imanm art1p eksilmesi konusunda farkli 
g6rii§lere sahiptirler. iman; itikad, ikrar ve amelden olU§ur, diyenler 
bu ayetle iki noktadan istidlal etmektedirler : Birinci nokta : ccOnlann 
imam artar.)) ciimlesi, imanm artabilecegine delalet etmektedir. Bu 
durumda eger iman, sadece ma'rifet ve ikrardan ibaret olsayd1, artmay1 
kabul etmezdi. 
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ikinci Nokta : CenatH Allah · bu be§ vasf1 zikretti. Sonra bunlarla 
mevsuf olanlar i~in <<Gerc;ek mu'minler onlardlr.» buyurdu. Bu da gO.s
teriyor ki bu ozelliklerin hepsi de, imanin manasma girmektedir. :Nite

. kim Hz. Pey;gamber (s.a.), Ebu Hiireyre (r.a.) nin rivayet ettigi bir ha
. disinde §Oyle buyuruyor : !man, yetllli§ kiisur §U'beclir. Bu §U'belerin en 
yuksegi, Allah'tan ba§ka herhangi bir ilah olmadlgma §S,hidlik etmek, 

. en 8.§3.~1 da yoldaki rahats1zhk Veren §eyleri Oradan Uzakla§tlrmaktlf. I 

·Utanmak da imarun bir §U'besidir. Bu ayetle; imanm i.ig riikniin topla
mmdan olU.§tuguna delil getirmel«;edirler. Diyorlar ki; g,iinku ayet, 
imarun artmaJI kabul ettigine sarahatle delalet etmektedir. Ma'rifet 
ve ikrar, farkhllk kabul etmedigine gore, imarun; itikact, ikrar ve arne
lin toplarmndan ibaret olmas1 gerekir. Binaenaleyh amelde degi§iklik 
(ifarkl11Ik) olmas1, imanda degi§iklik (artma, eksilme) olmasma ·sebep 
olmaktadir. Ancak, bunlann bu istidJalleri zaJiftlr. Zira yukar1da agik
ladJ.guruz gibi, imarun artmas1 ve eksilmesi, itikad ve ikrann devam edip 
etmemesi itibariyle olmaktad1r. Bu mesele, imarun ar:t1p eksilmesi ic;in 
ktfidrr. _ 

U~iinc·ii Mesele : <<Onlara Allah'm ayetleri okundugu zaman iman
lan artar.)) ayetinin zahir manasi; imamn artmasmda bu ayetlerin et
kili oldugunu akla getiriyorsa da gerc;ek bOyle degildir. Qiinkii 0 ayet
letin . kendileri, bu artmaJI gerektirmez. Oyleyse bu etkiryi yapan yalruz 
o ·ayetleri dinlemektrr. Yahut da ancak o ayetleri bilmek, ma'rifet ve 
tasdikte artma olaJiru meydana. getirmektedir. 

!Mu'minlerin ii~iincii s1fat1 : «0 ve onlar Rablanna tevekkiil eder
ler.» Mii'minlerin husiisiyetleri; va'd ve va'dinde dogru, giivenilir ol
mak, '·Allah. ve tRasulii dogru sayler demek, miina.f1klarm dedigi gibi 
«Allah .ve Rasulii bize ancak bir aldanma va'detti.» dememektir. f)unu 
da belirtelim ki bu · sOZ, bir ha~?r ifade eder. Yani, onlar, sadece Allah' a 
tevekkiil ederler, demektir. Bti hal yriice bir mertebe, · §erefli bir ma
kamdlr. Bu makama eren insan, biitiin meselelerde yalmz Allah'a te
vek:trul eder. 

-f)u da · bilimnelidir ki : Bu ii~ s1fat, en iyi §ekilde s1ralanm1§ dere
ceye konmU.§tur. Oyle ki, birinci basamakta: Allah'm ik~bmdan kork
mak, ikincide : Allah'In tekliflerine boyun egmek, ii~iinciide ise : Al
lah'tan ba§kasmdan tamamen uzakla§mak O'nun Iutfuna tamam1yla 
itimM edip masivasmdan hie; bir §ey beklememek, bulunmaktadir. 

Mii'minlerin · dordiincu ve be§inci s1fatl : <<Oniar namaz kllar ve 
kendilerine verdigimiz rizkm bir k1Smlm infak ederler.)) ayetiyle belir
tilmektedrr. Bundan once ge~en iit; derece, kalb ve batmla ilgili olan 
hallerdir. cenab-1 Allah o tiir derecelerden a~Ikta gorulebilen hallere 
ge~mi§tir. · Zahireri goriilebilen ibadetleiin b~§I, nefsi namaza kO§otpr-
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mak ve Allah'm raZI oldugu tarzda infak etmektir. Bunun i9ine zekat, 
sadakalar, namaz, cihad i9in infak, camilere ve kopriilere harcama da 
girmektedir. Mu'tezile §Oyle diyor: Allah Teala, kendisine verdigi n
Ziktan infak eden kulunu ovmektedir. Haram olan bir maldan infak 
etmenin caiz olmad1~na ulema ittifak etmi§tir. Bu durum, haram olan 
bir malm nZJ.k olmad1gma delalet eder. -

Allah Teala bu be§ s1fat1 zikredince bu meyanda, bunlarla mevsuf 
olanlann 'ii9 durumu oldugunu ilan etti : Birincisi : · «Onlar, gef9ekten 
mu'mindirler.» buyurmas1d1r. Bu noktada bir ka~ mesele vard1r: 

Birinci Mesele : ((Ger9ekten» kelimesi ne ile ilgilidir? Buna iki 
turlu cevab verilmi§tir : 

a) «Onlar gergekten mii'mindirler» sozii ile cevab verilmi§tir. Buna 
gore ayetin manas1, ((On!ar hakikaten mu'mihlerdirlern tarzmdad1r. 

b) <<Onlar mu'minlerdir.» noktasmda c'iimle bitmi§tir. ((Ger9ekten, 
onlar i9in dereceler varchr.» diyerek ikinci bir cumle ba§lamaktadir. 

(. ..... ...... ... ......... ) . 
U<;'iincu Mesele: Bir kimsenin «Ben mu'minimn demesinin caiz 

oldugunda ittifak edilmi§Se de ((Ben gergekten mu'minimn demesinin 
caiz olup olmad1~nda ihtilaf varchr. ~atii'nin taraftarlan; evla olan, ki
§inin; ben ill§aallah mu'minim demesi, ger9ek.ten mu'minim dememe
sidir, derken; Ebu Hanife'nin taraJftarlan d~: Evla olan, ki§inin; ben 
ger9ekten mu'minim demesi, in§aallah mu'minimdir dememesidir, de
mi§lerdir. Ben i.n§aallah mu'minim, demenin -daha dogru oldugunu soy-
leyenler bunun i9in iki hU.slisu goz on'iinde bulunaurmaktarlirlar: . 

a) tmarun elde edilmi§ olmasmdan ~uphe edilmesi nedeniyle bti. 
soziin SIOylenmesi. • 

b) Bunun tam tersi. Yani imanm elde edil~ olmasmdan ~uphe 
edilmeksiziri bu roz'iin .sOylenmesi. Birinciyi §Oyle a91klayalm:i: §a.fii'ye 
g6re; iman; itikad, ikrar ve amelin toplammdan ibarettir. Bir kimsenin 
g'iizel amelleri i§lemesinin kesinligi §'iipheli bir durumdur. Bir §eyin 
par<;asmda vaki' olan §'iiphe, onun olu§turdugu but'iinde de §'iiphe
yi gerektirir. Bir insan; her ne kadar itikad .v~ il¢apn varh~nda ke
sin bir inanca sahip ise de, amel konusunda ~phe i9inde oldugu i<;in 
imarunda da §'iiphede olmas1 gerekir. Ebu Hanife'ye g6re; iman; itikad ve 
ikrann ad1d1r. Amel ise imanm di§mda bir §eydir. i§te Ebu Hanife bOyle 
telakki ettigi i9in, ona gore amelde vaki' olan§'iipheden dolaYI imandan 
da §'iiphe etmek gerekmez. Demek ki imam; itikact, ikrar ve amelin 'iit;'ii
niin toplarm sa~nlara gore; imanda §iiphe edilmest gerekirken, ameli 
imanm di§mda tutanlara gore bOyle bir §iiphe dogru olmamaktadlr. 
GOrilliiyor ki bu noktadaki ihtilat, sadece laf1zdaki bir il)tilaftlr. 
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Ben in§aallah mi.i'minim, demenin §iipheden kaynaklanmadlgim 
belirten ikinci noktaya gelince; bu hususta birk~ vecih vardlr: 

Birincisi: Bir insamn mii'min almas1; anun en iistiin s1fatld1r. 
Ki§i; «ben mii'minim» dedigi zaman, sanki kendini en ileri bir seviyede 
medhetmi§ oluyar. Bunun i<;indir ki, nefsini k1rmak ve kendini begen
me duygusunu gidermek i<;in IJlii'minin «in§aallah» demesi gerekir. Bir 
rivayete gore Ebu Hanife, Katade'ye; ni<;in imarunda istisna yapiyor
sun? diye sormu§, Hz. ibrahim (a.s.) in «ahiret giiniinde gi.inahlm1 ba
~§lamasml umdugum>> s5ziine uymak i<;in demesi iizerine; «Allah: 
!man etmed.in mi? deyince, o: Evet ettim, dedi.» soziinde Hz. ibra
him'e uysaydm daha iyi olmaz m1yd1? demi§. Ben diyorum ki: Katade 
bunun iizerine §Oyle cevab verebilirdi : o , zat; ccevet, ettim» dedikten 
sonra, ccfakat kalbim mutmain olsun diye>) kar§Ihk vermi§ ve kalbin
deki itmi'nanm artmasm1 istemi§tir. Bu da, in§aallah demenin §art 
alduguna delalet eder. 

ikincisi : Cenab-1 Allah bu ayette bir insanm ancak be§ s1<fatla 
muttas1f oldugu zaman mii'min alaca~ru zikretmi§tir. Bu Slfatlar Al
lah'tan korkmak, dinde !hlas iizere olmak, Allah'a tevekk'i.il etmek, Al
lah nzas1 i<;in namaz kllmak, aru<; tutmak. Ayetin ba§mda mii'minler; 
ancak (§oyle §oyle) yapanlard1r, buyurarak hasr ifade eden bir iislubla 
ba§iarm§, sonunda yine aym manay1 ifade eden c<ger<;ek mii'minler de 
bunlardlr» ~1klamasm1 yapm1~tlr. Bu ayet, bu manaYl ifade ettigine 
gore ve insan da, bu s1fatlan ta§1d1g1 husilsunda §ahsl i<;in kesin hii
kiim veremeyecegine gore; §iiphe yak ki evla alan mii'minin cdn§aallah» 

\ 
demesidir. Rivayete gore birisi Hasan'a «Sen mii'min misin?» demi§. 0 
da : !man iki tiirliidiir. Eger Allah'a, meleklerine, kitablanna, peygam
berlerine ve ahiret giiniine imandan saruyorsan ben mii'minim. Ama 
ccMii'minler ancak onlard1r ki, Allah amld1g1 zaman onlann kalpleri 
titrer» mealindeki ayetten soruyarsan, bilmiyorum, ben onlarda.n . rm
Ylffi, degil miyim? demi§. 

U<;iinciisii: Kur'an-1 Kerim, mii'min olan herkesin. cennet ehli al
dugunu belirtmektedir. Binaenaleyh, bir kirnsenin mii'min olduguna 
kesinlikle hiikmetmek; anun, cennet ehli alduguna. kesin olarak hiik
metmey( gerektirir. Buna imkan olmad1gma gore, ona da imkan yoktur. 
Sevri'nin §Oyle dedigi rivayet edilir: Bir kirnse c<Ben hakikaten mii'mi
nim» der .de cennetlik olduguna §ehadet etmezse, ayetin sadece yan
sma iman etmi§ olur . . Yani bir insanm cennet ehli oldugunu kesin ola
rak bilmemize imkan olmad1~ gibi, mii'min aldugunu kesin olarak bU.:. 
memize de yoktur. 

Dordiinciisii : !man kalble tasdik ve ma'rifetten ibarettir. Bu iti
barla ancak bu tasdik ve· ma'rifet insanm kalbinde ve zihninde bulun-
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dugu zaman, hakika.ten mii'min olur. Bu durumun di§mda oldugu 
zama.n, o, ancak Allah'm hiikmii hasebiyle mii'min olur. Yoksa, 
hadd-i zatm1a mii'min olmaz. 

Bu dlli'1lii13. gore cdn§aallah>> demekle imamn miisemmas1yla de
vam etmesini istemek, hi~ bir zaman ondan gafil olmaks1zm, onun ma
nasmi Siirekli kalbte ta§lffiak murad edilmi§ oluyor. 

Be§incisi: Oliimii gi:iz i:inunde bulunduranl~r §Oyle diyorlar: Bit 
kimsenin §U anda mii'min olmasmm §artl, iman iizere olmesidir . . imamn 
bu §artl, ancak oliim anmda tahakkuk etmektedir, dolayiSiyla me~
huldiir. Bilinmeyen bir §eye bagll olan bir §ey de mechuldiir. Bunun 
i~indir ki, ((Ben in~allah mii'minimn demek daha uygundur. 

AltmciSI: Bu. istisnay1 hatimeye, sona baglayarak yapmaktlr. Qiin
kii insan her ne kadar §U anda mii'min ise de, sonunda imammn kal
madlglm farzetsek, onun §U andaki imammn ~rllg1 ile yoklugu bir 
olur, ondan bir fayda gormez. imanda istisna, bu durum -goz oniinde 
bulundurularak yap1llr . 

. Yedincisi: Bu soziin .sOylenmesi, kesin inancm OlU§Una rnani de
gildir. Cenab-1 Allah ((Siz in§aallah Mescid-i Haram'a gireceksiniz.» 
buyuruyor. Oysa Allah Teala bu. konuda §ek ve §Uphe etrni§ olmaktan 
miinezzehtir. 0 halde kullanna bu manayi ogretmek i~in bOyle buyur
ffiU§tUr. Oyle ise evla olan, kendi bereketiyle imamn devam etmesi i~in, 
i§leri Allah'a havrue etmeyi gosteren bu ifadeyi soylemektir. . 

Sekizincisi : Selef'ten bir k1s1m kimselerin, bu kelimeyi s6yledik
lerini g-Qriiyoruz. Bunlan destekleyen ccger~ek mii'minler oniard1rn ayeti 
vard1r. Bu ifade, mii'min olan ve olmayan topluluklarm bulunacagma 
delalet ediyor. 0 halde mii'min, cdn§aallahn demelidir. Ki, onun bere
ketiyle Allah kendisini birinci ziimreden eylesin. Bu ifadeyi kullanma
mn caiz olmadlgim s6yleyenlerin qe bir ka:~ delili vardlr : 

4) Hareket eden bir kimse, ccBen hareket ediyorum.v der, ((in§S.allah 
hareket ediyorum» diyemez. Oturan, ayakta duran insanlar da. ooyle
dir. Bu ifade i~in de durum a,ymdir. Mii'minin, mii'rnin olmas1 gerekir. 
0, ((Ben in~allah mii'rninimn diyemez. Bir· insan is.tikbalde hareket 
etmekten ~1kabilir. Fa.kat bu, onun §U anda, hareket halinde iken ken
disine ((hareket ediyorn diye hiikmetmemize mani degildir, T1pk1 bunun 
gibi, gelecekte imamn yok olmrun, ki§inin §U anda mii'min olmasma 
mani d~gildir. 

2) Cenab-1 Allah bunlann, ger~ekten mii'rnin olduklarma hiikmet
mi§, ccGerc;ek mii'minler onlardir» .buyurmU§tUr. ccill§aallah» sozti Al
lah'm, var olduguna kesin olarak htikmettigi bir §eyde §iipheyi gerek
tirir ki, bu c·aiz degildir. 

I 
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Birinci noktaya cevab : Bir insamn hareket etme s11fatl ile mu'min 
olma &.fati arasmda yukanda zikrettigimiz bi~ok husU.stan kaynak
lanan farklar vardlr. Boyle farkh iki §eyi aym kefeye koymak mum
kun degildir. 

ikinci no~taya cevab: Allah Teala, ge~en s1fatlarla mevsuf olanla
n ger~ek mu'minler ola~k nitelemi§tir. Bu §artlar devamh §iiphelidir. 
~art §Upheli olunca, ona bagh olan §eY de §iipheli olur. i§te bu bizim 
gorU§umU.ziin oziinu te'yid 'etmektedir. (Fahreddin Razi, Mefatih el- 
Gayb, XV, 118 - 123). 

--o00>----

5 - Nitekim Rabb1n seni evinden hak ugruna ~akar
mu~tl. Halbuki mu'minlerden bir zumre bundan ho~lan
mami~lardL 

6 -- Hak apac;lk meydana c;lktiktan sonra bile, sanki 
goz gore gore olume surukleniyorlarml~ gibi seninle fill"' 
cadele ediyorlardl. 

_ 7 - Hani, Allah iki taifeden birini size va'dediyordu. 
Siz ·ise kuvveti bulunmayan1n sizin olmasm1 arzu ediyor
dunuz. Allah ta istiyordu ki; sozleriyle hakk1 gerc;ekle~tir
sin ve ka.firlerin kokunu kessin. 

8 - Ta ki suc;lular istemese de, hakk1 gerc;ekle~tirsin 
ve batih ibtal etsin. - --

..\llah'm Vaadi 

imam Ebu Ca'fer et-Taberi der ki: «Nitekim Rabbm seni evin
den hak ugruna <;Ikarml§tl.>> ayetinin ba§mdaki benzetme edatl Olan 
kaf. harfinin burada gelmesini gerektiren sebep hakkmda mUfessirler 
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ihtilat etmi§tir. Baz1lan der ki : inananlar i~in uygun olmas1 · husU.sun
da bu, onlarm Rablanndan korkmalanna, aralanm duzeltmelerine, Al
lah'a ve Rasultine ita:atlanna benzetilmi§tir. Bu a~Iklamarun bir ben
zeri, sonra ikrime'den de rivayet edilmi§tir. Bu a~1klamaya gore, Allah 
Teala §Oyle buyurmaktadir: Nasll ki siz ganimetler konusunda ayn
hga dti§ttintiz, ~ek~ip cimrile§tiniz de Allah onlan sizden ald1; Allah'm 
ve Rasulu (s.a.) nun payla§tirmasma verdi ve o da adaletle, e§itlikle 
onlan bolil§turdu: i§te bu, sizin i~in en uygun olam idi. Aym §ekilde 

. siz.; dlnlerine yard1m i~in, kervanlanm korumak i~in ~1kan gii~lu kuv
vetli grupla sava§may1, dti§manlanmza kar§I ~1kmay1 hO§ gormemi§
tiniz. Sizin sava§tan ho§lanmamamzm neticesi, Allah sizin i~in sava§I 
takdir buyurdu, ta'yin edilmem~ bir vakitte sizi rii§de, hidayete ula§
tirmak, size zaferi ve fethi nasib buyurmak uzere Allah dti§mamruzla 
sizi bir araya getiriverdi. Nitekim Allah Teala b~ka bir ayette §oyle 
buyurmaktad1r : «Ho§unuza gitmez ama cihad · uzerinize farz k1Imd1. 
Bir §elY h~unuza gitmedigi halde sizin i~in haytrh olabilir. Bir §ey de 
ho§unuza gittigi halde sizin i~il',l kotu olabilir. Allah bilir; siz bilmez
siniz.» (Bakara, '216) . 

ibn Cerir'in naklettigine gore digerleri §6yle soyluyor : Bu ayetin 
manas1 §Udur: Nas1l Rabbm seni mu'minlerden bir grubun istememe
sine ragmen evinden hak ugruna ~Ikarmi§Sa aym §ekilde onlar sava§
tan da b~lanmiyorlardL Kendileri i~in hak apa~Ik meydana ~Iktiktan 
sonra bile seninle mucadele ediyorlarth. Sonra ibn Cerir, bu g6rti§tin 
bir benzerini Mucahid'den rivayet etmi§tir ki buna g6re Mucahid §6yle 
demi§tir· : Rabbm seni evinden nasi! hak ugruna ·~Ikarmi§Sa onlar ayru 
§ekilde hak husU.sunda seninJ,e mucadele ediyorlardL Suddi der ki : 
Allah "l'eala Hz. Peygamber (s.a.) in Bedir'e ~Iki§I ve onlann (mu'min
lerden bir zumrenin)· onunla mucadele etmeleri husU.sunda: «Nitekim 
Rabbm seni evinden hak ugruna ~Ikarmi§ti. Halbuki mu'minlerden bir 
rumre, mtl§riklerle kar§Ila§mak uzere ~Ikmandan ho§lanmami§lardl. 
Hak apa~Ik meydana ~1kt1ktan sonra bile seninle mucadele ediyorlardl.>> 
ayetini indirmi§tir. 

Baz1lan · da §Oyle diyor : Mucadele ederek sana ganimetleri soru
yorlar. Nitekim onlar, Bedir gunu de seninle mucadele etmi§ler ve : ((Bizi 
kervan i~in ~Ikardm. ~ayet savi§1 daha onceden haber vermi§ olsay
dm; biz, sava§ i~in haZirlarurdik, demi§tiler.» 

Ben de derim ki: Allah Rasulu (s.a.) ~am'dan Ebu Sillyan kerva
mrun dondugu haberi kendisine ul~mca, onun pe§ine dti§mek i~in 

Med.ine'den ~Ikmi§tl. Orada (kervanda) Kurey§'e ait bol miktarda mal 
vard1. Allah RasUlu (s.a.) musiUmanlardan sur'atli hareket edenleri 
harekete gegirerek uc;yuz on kusur ld~iyle ~Ikmi§tl. Bedir yolu tizerin-

. I 



3246 iBN KES1R (Ciiz: 9; SOre: 8 

den sahile dogru kervamn pe~ine dii§mii§; Ebu Siifyan, Allah Rasulti 
(s.a.) niin kendi pe§ine dii~tiigiinii bilir bilmez Damdam ibn Amr'1 
Mekke'ye uyanc1 (yard1m isteyici) olarak gondenni§ti. Mekke'liler do
kuzyiiz veya bin silahh ki§iyle hazirlanmi§ ve yola ~lkffii§lardi. Ebu Stif
yan ise deniz sahilini ta'kib ederek sagdan yiiriimii§ ve kurtulmU§tu. 
Mekke'liler gelmi§ler ve Bedir suyuna ula§mi§tllar. Allah Teala, birbir
lerinden habersiz olarak miisliimanlarla kafirleri bir araya getiriver
mi§ti. Zira 0, miisliin1anlarm kelimesini yiiceltmeyi, dii§manlara kar§l 
onlan muzaffer kilmay1, hak ile batllm arasm1 aytnnayt murad etmi§
tir. Nitekim bunun a~1klamas1 ilerde gelecektir. Allah RasUlii (s.a.) ne 
Mekke'lilerin ~lk!§l haberi geldiginde, Allah Teala ona vahyederek iki 
gruptan birini va'detmi~ti: Ya kervan, ya da miisliimanlarla sava§mak 
iizere gelen Mekke'li giiruh. Miisliimanlardan bir <;ogu, kervan tamfl
na gltmeyi istemi§ti. <;iinkii bunda sava§SIZ kazan<; vard1. Nitekim Allah 
Teala, bunu §oyle beyan buyurur: «Siz ise kuvveti bulunmayanm sizin 
olmasm1 arzu ediyordunuz. Allah ta istiyordu ki; oozleriyle hakk1 ger
~ekle~tirsin ve kafirlerin kokiinii kessin.,, 

Hat1z Ebu Bekr ibn :j\ferduyeh Tefsir'inde der ki : Bi'ze Siileyman 
ibn Ahmed et-Taberani ... Ebu Eyylib el-Ensari'den rivayet ediyor ki; 
o, ~yle anlatlyor: Biz Medine'de iken Allah Rasulii (s.a.) : Bana ha
ber verildi ki Ebu Siifyan'm kervaru · gelmektedir. Bu kervana kar§l g1kar 
mtslmz? Olur ki Allah onu bize ganimet olarak verir, buyunnu§tu. Biz 
evet dedik, o ~1kti, biz de ~1ktlk. Bir veya ikl gun yuriidiigiimiizde bize: 
Kavimle sava§ hakkmda ne dii§iiniirsiiniiz? Muhakkak onlar sizin ~~
ki§llliZl haber alrm§lardlr, buyurdu. Biz : Hay1r, Allah'a yemin olsun ki 
dii§rnanla sava§ i~in bizim giiciimiiz yoktur. Biz, ancak kervaru kasdet
mi§tik, dedik. Sonra Allah Rasul·ii: Kavimle sava§ hakkmda ne dii§ili
niirsiiniiz? buyurdu. Biz, ayniSim soyledik. Mikdad ibn Amr : Ey Al
lah'm el~isi, . muhakkak biz MU.Sa'mn kavminin ona : ((Git, sen ve Rab
bm sava§m. Biz, burada oturanlardamz.1> dedigi gibi demeyecegiz sana, 

·dedi. Ravi devamla §Oyle anlatlr: Biz Ansar toplulugu, kel}ke Mikdad'm 
soyledigi gibi soyleseydik de bizim biiyiik bir mahm1z olmasayd1; bizim 
i~in daha sevimli olurdu, diye temenni ettik. Allah Teala da el~isine : 
((Nitekim Rabbm seni evinden hak ugruna ~Ikarml§tl. Halbuki mii'min
lerden bir ziimre bundan ho§lanmami§lardl.n ayetini indirdi. ve ravi 
hadisin tamarmm zikretmi§tir. Hadisin bir benzerini, ibn Ebu Hatim 
de ibn Lehia'dan rivayet etmi~tir. Yine ibn Merduyeh, Muhammed ibn 
Amr ibn Alkame ibn Vakkas el-Leysi'den, o babasmda:o, o da dedesin
den rivayet ediyor ki o, §Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) Bedir'e 
dogru yola 91ktt. Revha'da iken insanlara hitab buyurdu ve: Nas1i dii
§iiniirsiinii'z? diye sordu. Ebubekir : Ey Allah'm el9isi, bize ula§tlgma 
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gore onlar §U §U yerdedirler, dedi. Hz. Peygamber sonra insanlara tekrar 
hitab etti ve : Nasll dii§iiniirsiiniiz? diye sordu. Orner, Ebubekir'in de
dijti gibi diye kar§Ihk verdi. Allah Rasulii sonra insanlara hitab etti ve : 
Nas1l dii§iiniirsiiniiz? diye sordu. Sa'd ibn Muaz : Ey Allah'm el~isi, 
bizi mi kasdediyorsun? Sana ikram eden, sana kitab1 indirene yemin 
olsun ki senin girdigin yol hakkmda benim hi~ bir bilgim yok. ~ayet 
sen yiiriisen ve Zuyemen mevkiinden Berku'l-Gamad'a varmi§ dahi ol
san (ki bu yer, Mekke'nin arka k1smmda ve sahili ta'kib eden yerde 
Mekke'ye be§ .gece mesatededir) yine de mutlaka seninle birlikte yiirii
riiz, Mlisa'ya: «Git, sen ve Rabbm sava§m. Biz, burada oturanlardamz.» 
diyenler gibi olmayac$z. Aksine: ccSen ve Rabbm git, sava.§m, muhak
kak biz sizinle birlikte sana tabi olacagtz.» deriz. Belki sen bir i§ i~in 
gikmi§tm da Allah sana bir ba.§kasm1 vahyetmi§tir. Allah'm sana g'Os
terdigine bak. Ona yiirii. Dilediginin ipini bagla, dilediginin ipini 
kes. Diledigini dii§man kabul et, dilediginle anla§. Mahmiroan diledigini 
al, dedi. i§te Sa'd'm bu sozii iizerine: ccNitekim Rabbm seni evinden hak 
ugruna ~Ikarml§ti. Halbuki mii'minlerden bir ziimre bundan hO§lanma
mJ §lardl ... )) ayetleri indi. 

ibn Abbas'dan rivayetle A vfi der ki : Bedir giinii Hz. Peygamber 
(s.a.) dii§manla kar§Ila.§ma konusunda mii§avere edip Sa'd ibn Uba.de 
saylediklerini soylediginde; Allah RasUlii, insanlara sava§a hazirlanma
lanm emretti. Onlara kuvvetli olmalanm da emretti. (Kuvvetli olan 
tarafa yiiriimelerini emretti). iman ehli bundan .ho§lanmadllar da Al
lah Teala: ccNitekim Rabbm seni evinden hak ugruna ~Ikarml§tl. Hal
buki mii'minlerden bir ziimre bundan h<>§lanmarni§lardi. Hak a~Ik 
meydana ~Iktlktan sonra bile, sanki goz gore gore oliime siiriikleniyor
larmi§ gibi seninle miica.dele ediyorlardl.» ayetini indirdi. 

Miicahid der ki: Seninle ger~ek konusunda yani savru} huslisunda 
muca:dele ediyorlardi. Muhammed ibn ishak da §6yle diyor : Seninle 
gergek konusunda miicfldele ediyorlardi. Mii§riklerle kar§Ila§rnayt iste
miyorlardl ve kendilerine soylendigi zaman Kurey§'in yiiriiyii§iinii ka
bul etmek istememi§lerdi. Siiddi der ki : ccHak apag1k meydana glktlk
tan sonra bile, seninle miicadele ediyorlard1.)) Yani senin ancak: Allah'm 
sana emrettigini yapacagm kendilerine apag1k belli olduktan sonra se
ninle miicactele ediyorlardi. 

ibn Cerir'in naklettigine gore; diger baz1lan da, burada rnii§rik
lerin kasdedildigini soylemi§lerd~r. ibn Cerlr der ki : Bana Yunus'un ... 
ibn Zeyd'den ccHak apag1k meydana ~1kt1ktan sonra bile, sanki gOiz 
g()re gore oliime siiriikleniyorlarmi§ gibi seninle miicadele ediyorlar
dL ,> a yeti hakkmda §Oyle demi§tir : Bunlar, miU]riklerdir. Allah Rasulii 
(s.a.) ile gergek konusunda miicadele etrni§lerdir. islam' a· ~a~nldlklan 
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zaman sanki onlar goz gi:ire gore, olii.me sii.riikleniyorlarml§ gibiydiler. 
ibn Zeyd der ki : Bu, d_igerlerimn sifatlarmdan degildir. Bu, kiifiir ehli 
i~in olan yepyeni bir Sifattir. Sonra ibn Ceiir §Oyle der: ibn Zeyd'in 
bu soziiniin bir anlam1 yoktur. Zira <<Seninle ger~ek konusunda miica
dele ediyorlardi.» kavli, iman ehlinden bahsetmektedir. Onu ta'kib eden 
kisim da yine onlardan haber verir. 0 halde dogru olan; ibn Abbas ve 
ibn ishak'm soziidiir ki bu, mii'minlerden haber vermektedir. ibn Ce
rir'in desteklemi§ oldugu bu soz, gerc;ek olan sozdiir. Soziin akl§I da 

. zaten buna delalet etmektedir. En dogrusunu Allah bilir. 
imam Ahmed -Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize Yahya 

ibn Ebu Biikeyr ve ·Abdurrezzak... ibn Abbas'dan ri'Vaye~t ederler ki o, 
~yle demi§tir: Bedir i§ini bitirdigiJ1de Allah Rasulii (s.a.) · ne : Artik 
kervamn pe§ine d'ii§. Zira onun oniinde bir engel yok, denilmi§ti. -Ab
diirre~zak'm rivayetinde baglan t~inde esir olan- Abbas ibn Abdill
muttalib §Oyle seslendi: Bu, senin i~in dogru olmaz. Hz. Peygamber 
(s.a.) : o da ni~in? diye sordu da o §Oy'le dedi : Zira Allah Teala, sana 
iki gruptan ancak birini va'detmi§ti ki va'dettigini saila vermi§tir, dedi. 
Hadisin isnacti ceyyid olup ba§kalan tahric etmemi§lerdir. 

Allah Teala buyurur ki: <<Siz ise kuvveti bulunmaya.mn sizin ol
ma.smi arzu ediyordunuz.» Yani onlar giicii kuvveti olmayan, sava§ 
olmaY'acak grubu istiyorlardi ki kendilerinin olsun. Bu, kervandir. · «Al
lah da istiynrdu ki; sozleriyle hakkl ger~ekle§tirsin.>> Allah Teala, gii~ 
kuvvet sahibi ve sava§abilecek olan grubu sizinle bir araya getirmeyi 
murad ediyordu. Zira 0, sizi onlara muzaffer kilacak, onlara kar§I size 
yar<hm edecek, dinini galib kilacak, islam kelimesini yii.celtecek, is
lam'I diger dinlere galib kilacakti. 0, i§lerin neticelerini en iyi bilen
dlr. Sizi en giizel §ekilde idate eden de O'dur. Herne kadar kullar1, ken
dilerine zahir ol,ana gore bunun tersini sevip istiyorlarsa bile. Nitekim 
ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : ((Ho~unuza gitmedigi balde cihad iize
rinize .farz kilinmi§tlr. Bir §ey h~unuza gitmedigi halde sizin i~in ha
ytrli olaioilir. Bir §ey de ho§unuza gittigi haJde sizin i~in kotii olabilir ... » 
(Bakara, 2:16) . 

Muhammed ibn ishak -Allah ona rahmet eylesiJl- der ki : Bana 
Muhammed ibn Miislim ez-Ziihri, As1m ibn Orner ibn Katade, Abdul
lah ibn Ebu Bekr ve Yezid 'ibn .. Ruman .. . Abdullah ibn Abbas'dan 
--'-Bunlardan her biri hadisin bir kiSmim bana rivayet ettiler de on
lann hadisleri Bedir hadisinden §U verecegim hadiste bi:de§tiler- riva
yet ettiler ki onlar §Oyle .diyorlar : Allah Rasul.ii (s.a.) Ebu Siifyan'm 
~am'dan gelmekte oldugunu i§itince miisliimanlan ona dogru yiirii
meye ~ag1rd1. Ve: i§te Kurey§ kervam. Onda onlann maHan var. Ona 
dogru ~Ikm. Olur ki Allah TeaHi onu size ganimet olarak. verir\ buyur-
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du. insanlar bu ~agnya uydular. Bir klsnu hafif silahland1, bir k1sm1 
da ag1r silahlandl. Onlar, Allah Rasultintin harbe tut~acagm1 sanma
nll§lardi. Ebu Siifyan, Hicaz'a yakla§tl~ zaman haber toplamak iizere 
gruplar ~Ikarnu§ti. insanlann (mtisltimanlann) durumundan korkarak 
ra.stlad1g1 athlara da soruyordlf. Nihayet gruplardan birinden; Muham~ 
med ve asha.bi senin, ve kervamn ir;in yola ~Ikti, haberini yakaladl, o 
zaman korktu ve Damdam ibn Amr el-Chfari'yi kira.Jayarak Mekke hal
kma gonderdi. Ona Kurey§'e vanp mallanm (korumak iizere) grup 
halinde ~1karmasm1 emretti. Onlara Muhammed'in, ashab1 ile birlikte 
kervanm oniinii kestigini haber verecekti, Damdam ·ibn Amr stir'atle 
Mekke'ye dogru yola r;1kU. Allah Rasulii (s.a.) _ashab1 i~inden ~1k1p ' 
Zefran denilen vM.iye ula§tl. Vadiden t;lkti ve vadinin bJr k1smmda iken 
indi (konakladl). Kurey§'in, kervamru korumak tizere yola t;Iktlgi ha
beri kendisine geldi de Allah Rasulti (s.a.) insanlarla (ashabi ile) isti
§are edip onlara Kurey§'in (gelmekte oldugunu) haber verdi. Ebubekir 
(r.a.) kalkip giizel konu§tU. Sonra Orner kalkti ve giizel konu§tU. Sonr.a 
Mikdad ibn Amr kalkti ve : Ey Allah'm el~isi, Allah'm emrettigi §eye 
yiirii. Biz seninle beraberiz. Allah'a yemin olsun ki israilogullarmm 
MU.Sa'ya: «Git, sen ve Rabbm sava§m. Biz, burada oturanlardamz." 
(Maide, 24) dedikleri gibi sana soylemeyecegiz. Fakat: (tSen ve Rabbm 

_git, sa.va§m; muhakkak ki ikinizle beraber biz de sava§acagiz.n diye
cegiz. Seni hak ile gonderene yemin olsun ki bizi - Habe§'lilerin §ehrini 
kasdederek- Berku'l-Gamad'a yiirtitsen bile seninle beraber ona ula§
man i'r;in oniinde sava§mz, dedi. Allah Rasulii (s.a.) ona haJir soyledi, 
haJir dualar etti ve sonra da : Ey insanlar, bana yol gosterin, bu
yurdu. Bununla, ancak Ansar'1 kasdediyordu. Zira ashabmm r;oguniugu 
f)nlardl. Onlar, kendisine Akabe'de oiat ettikleri zamai1 : Ey Allah'm 
elr;isi, sen bizim yurdumuza ula§mcaya kadar biz sana bagh olmaktan 
uzag1z. Bize ula§tlgm zaman sen bizim zimmetimiz altmdasm .. <;ocuk
lanmiz1 ve kadinlanm1z1 neden koruyorsak seni de ondan koruruz, de
mi§lerdi. Allah Rasulii (s.a.) Ansar'm sadece Medine'de kendilerine sal- . 
d1racak dii§manmdan kendisini korumay1 dii§iinmelerinden korkuyor
du. Aynca, onlan tilkelerinden t;Ikanp, bir dii§mana kar§I ytirtitme hak
kmm olmadlgm1 dti§tiniiyordu. Allah Rasulti (s.a.) bu sozii soyledigi 
zaman Sa'd ibn Muaz : Ey Allah'm el~isi, Allah'a yemin olsun ki sen 
bizi kasdediyor gibisin, demi§ti. Hz. Peygamber; evet, buyurunca Sa'd : 
Muhakkak biz sana iman etmi§, seni dogrulami§, senin getirdiginin hak 
olduguna §ehadet etmi§, bunun iizerine sana i§itip itaat edecegimize 
dair ' .sOz ve ahidlerimizi vermi§iz. Ey Allah'm elr;isi, diledigine dogru 
yiirti. Seni hak ile gonderene yemin olsun ki bize §U denizi gO.sterip 
dalsan biz de seninle beraber dalanz, bizden bir tek ki§i bile arkada 
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kalmaz. Biz, bizi yann dii§manla kar§lla§tmnandan ho§lanmayacak 
degiliz. Muhakkak biz harbde sab1rhlar, dii§manla kar§lla§ma esnasm
da da sad1klanzxhr. Umulur ki Allah Teala, senin goziinii aydm edecek 
§eyi sana g6sterecektir. Bizi Allah'm bereketiyle yiiriit, dedi. Allah Ra
sUlii (s.a.) Sa'd'm ooziine sevindi, bu onu sevindirdi, sonra: Allah'm 
bereketi iizere yiiruyiin, miijdeler olsun size. Muhakkak ki Allah, bana 
iki gruptan birini va'detmi§tir. Allah'a yemin olsun ki §U anda, kavmin 
(oldiirillmii§ olarak) yikilacaklan yerlere bakar gibiyim, buyurdu. Ha
disin bir benzeri, ibn Abbas'dan Avfi tarafmdan da rivayet edilmi§tir. 
Siiddi, Katade, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ile Selef ve Hale! 
alimlerinden bir~ogu da bOyle soylemi§lerdir. Muhammed ibn ishak'm 
sozleriyle yetinerek onlarm sozlerini ozetlemi§ olduk. 

9 - Hani siz, Rabbinizdan imdad istiyordunuz da: 
Birbiri ardmda bin melekle size imdad ederim, diyerek 
duan1za icabet etmi~ti. 

10 - Allah bunu, size s1rf bir miijde olsun ve kalble
riniz yatl$Sffi diye yapmi$tlr. Yardrm, ancak Allah katln
dandrr. Muhakkak ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

Allah'm Yardnm 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nuh Kurad ... Orner ibn Hattab 
(r.a.) dan rivayet etti ki o, §Oyle anlatrnl§ : Bedir giinii olunca Hz. 
Peygamber (s.a.) ashabma ba:ktl. Onlar ii<;yiiz kiisur ki§iydiler. Mii§
riklere baktl. Onlar bin ve daha fazla idiler. Hz. Peygamber (s.a.) klb
le..ve yoneldi, sonra kollanm uzattl. Uzerinde ridasl ve izan vard1. Som-a 
§Oyle dua etti : Ey Allah'1m, va'dettigin nerede? Ey Allah'1m, bana 
va'dettigini yerine ge,tir. Ey Allah'1m, eger islam ehlinden §U toplulugu 
helak edecek olursan, yeryiiziinde bir daha sana asla ibadet edilmez. 
Orner devamla §6yle anlatlr : Rabbmdan o kadar imdad istedi ve dua 
etmeye devam etti ki s1rtmdan ridas1 dii§tii. Ebubekir geldi, ridasm1 
ald1 ve ona giydirdi. Sonra arkasmdan ona yapl§tl ve: Ey Allah'm el
~isi, Rabbma olan yalvarman sana yeter. Muhakkak ki 0, sana va'det
tigini yerine getirecektir, dedi. Allah Teaia : «Rani siz, Rabbm1zdan 
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imdat istiyordunuz da: Birbiri ardmda bin melekle size imdftd ederim, 
diyerek duamza icabet etmi§ti.» ayetini indirdi. 0 gun olup ta kar§l
la§tlklannda Allah Teala mu§rikleri hezimete ugrattl. Onlardan yetmi§ 
ki§i oldurilldu, yetmi§ ki.§i de esir edildi. Allah Rasulu (s.a.) Ebubekir, 
Ali ve Orner ile isti§are etti. Ebubekir : Ey Allah'm el<;isi, bunlar amca, 
a§iret ve karcte§ ogulland1r. Onlardan fidye alman gOrU§Undeyim. On
lardan ald1klarumz, kafirlere kar§l bizim i<;in bir gu<; olur. Belki de 
Allah onlara hidayet bah§eder de bizim ic;in destek olurlar, dedi. Allah 
Rasulii (s.a.) : Ey Hattab oglu, sen ne du§unursun? diye sordlh Hz. 
Orner : Allah'a yemin olsun ki ben, Ebubekir'in goru§unde degilim. Fa
kat ben, oyle du§iinuyorum ki falancay1 -bmer'in bir yakm1 idi- bana 
verde boynunu vuraJlm. Ali'ye Ukayl'I ver boynunu vursun. Hamza'ya 
falam -karde§ini- ver boynunu vursun. Ta ki Allah Teala, mu§rik
ler i<;in kalblerimizde bir yumu§akhk olmadigmi bilsin. Bunlar; onla
rm ileri gelenleri, imamlan ve kumandanlandir. Allah Rasulu (s.a.) 
Ebubekir'in soyledigine kulak verdi, benim soyledigime kulak vermedl. 
Onlardan fidye ald1. Ertesi gun oldugunda, ~mer der ki :-Hz. Pey
gamber (s.a.) e ve Ebubekir'e vard1m. Aghyorlardi. Ey Alalh'm elc;isi, 
seni ve arkadru}mi aglatan nedir? l;layet ic;imde aglama hissi duyarsam 
aglanm. Aglama hissi duymazsam sizin aglamamz kar§Ismda aglar 
goriiniirum, dedim. Hz. Peygamber (s.a.) : Fidye almalan yiizi..lnden 
arkada§larmm ba§ma gelen §ey ic;in (aghyorum). Sizin azabm1z bana 
§U agac;tan -Yakm bir agac1 kasdediyor- daha yakm olarak arzolun. 
du, buyurdu. Allah Teala : <cEger daha onceden Allah'm gec;mi§ bir 
hukmu olmasayd1, ald1klanmzdan dolay1 size buyuk bir azab dokunur
du.» kiSmma kadar olmak i.lzere: <<Hie; bir peygambere yeryuzlinde sa
Va§Irken zaferler kazanmcaya kadar esirler almas1 yara§maz.)) (Enfal, 
67 - 68) ayetini indirdi. Sonra onlara ganimeti helal k1ld1. Bir sonraki 
sene Uhud gunii oldugunda, Bedir glinii fidye almak suretiyle yapml§ 
olduklarmdan dola'Yl cezalandmld1lar, onlardan yetmi§i oldurilldu, Hz. 
Peygamber (s.a.) in ashab1 Allah Rasulu (s.a.) nun yanmdan kac;t1, 
ondi§leri kmld1, ba§mdaki migferi parc;aland!. ve kam yfizfine aktl. Al
lah Teala : «Onlan iki misline ugrattl~mz bir musibete kendiniz ug
raJlnca: Bu nere:den? dediniz. De ki : 0, kendinizdendir. Dogrusu, 
Allah her§eye Kactir'dir.n (Al-i imran, 165) ayetini indirdi. Hadisi Mus
lim, Ebu Davud, Tirmizi, ibn Cerir ve ibn Merduyeh muhtelif kanal
lardan olmak iizere ikrime ibn Ammar'dan rivayet etmi§ler; Ali ibn 
el-Medini ve Tirmizi hadisin sahih oldugunu belirterek : Hadisi, sadece 
ikrime ibn .Amniar el-Yemani kanalmdan biliyoruz, demi§lerdir. Ali 
ibn Ebu Talha ve A vfi'nin ibn Abbas'tan rivayetlerine gore bu a yet-i 
kerime yani .: «Hani siz, Rabbm1zdan imdad istiyordunuz da .. . )) ayet-i 
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kerime'si Hz. Peygamber- {s.a.) in duast hakkmdad1r: 'Yezid ibn Yiisey', 
Siiddi ve ibn Ciireyc de bOyle soylerni§lerdir. Ebu Bekr ibn Ayya§'m Ebu . 
Husa:yn'dan, onun da Ebu Salih'ten rivayetine gore ; o, §byle demi§tir : 
Bedir giinii oldugunda H7.. Peygamber (s.a.) §iddetle Rabbmdan imdad 
istemeye, dua etmeye ba§ladL Orner ibn Hattab (r.a.) ona gelip : Ey 
Allah'm el~isi, imdad istemeni azal t. Allah'a yemin olsun ki Allah sana 
olan va'dine mutlaka vefa gosterecektir, dedi. 

Buhari, Kitab el-Megazi'nin <cHani siz, Rabb1mzdan imdact istiyor
dunuz da duamza icabet etrni§ti. I) a yeti babmda der ki : Bize Ebu Nu- . 
aym... ibn Mes'ud'dan rivayet etti ki o, §Oyle derni§tir : Mikdad ibn 
Esved'in oyle btr yerde haz1r bulunctugunu ogrendim ki orada onun ar
kada§l olmam, ona denk tutulabilecek her§eyden bana daha sevimli 
olurdu. Hz. Peygamber (s.a .) rnii§riklere kar§l (sava§rnaya) <;agmrken 
ona gelrni§ ve : Musa kavminin Musa'ya: (( Git, sen ve Rabbm sav~m·'' 

dedigi gibi demeyecegiz. Fakat senin sagmda, solunda, oniinde ve ar
kanda sava§acagiz, demi§ti. Gordiim ki Hz. Peygamber (s.a.) in yiizii 
aydmland1 ve onun sozii, Allah R.as(llii 'riii sevindirdi. Yine Buhari der 
ki : Bize Muhammed ibn Abdullah ibn H'av§eb ... ibn Abbas'tan rivayet , 
etti ki Allah Rasulii (s.a.) Bedir giinii §Oyle ·ctua etmi§ti : Ey Allah'1m, 
ahdin (soziin) ve va'ctin a§kma ... Ey Allah'1m, Sen istersen elbet Sana 
ibadet · edenler bulunmayabilir. Ebubekir Allah Rasulii'niin elini tut
mu§ ve : Bu sana veter demi§ti. Allah Rasulii : rrTopluluk yakmds 
dag1tllacak ve onlar arkalanm doniip ka~ar:aklar . •> (Kamer, 45) buyu
rarak <;IkiDI§tl. Hadisi Nesei de, Biindar kanallyla ... Abdiilmecid es-Se
kafi'den rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : HBirbiri ardmda bin melekle size imdad ederim. " bu - . 

yurur ki Harlin ibn Antere'nin ibn Abbas'tan rivayetinde o, ( :_~:. r ) 
kelimesini ccpe§pe§e gelen.n ' §eklinde at;Iklaml§tlr. Bu kelimenin uSize 
imdad olarak.n anlammda otmas1 da muhtemeldir. Nitekim A vfi, ibn 
Abbas'm bu kelimeyi rcimdad olarak.n §eklinde a~1klad1~m sbyler. Mii
cahid, Kari ibn Kesir ve ibn Zeyd de kelimeyi boyle a~Iklamt~lardlr. 
Ebu Kiideyne'nin Kabus kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, 
((Birbiri ardmda bin melekle size imdad ederim.n ayeti hakkmda: Her 
bir melegin ardmda bir melekle, demi§tir. Yine aym isnadla ibn Abbas'
tan rivayete . gore o : Biri bir digerinin hemen pe§inden. demi§tir. Ebu 
Zabyan, Dahhak ve Katade de bOyle ac;Iklaffil"§lardlr. 

ibn Cerir der ki : Bana Musenna .. . Ali (r.a.) den rivayet etti ki o, 
§Oyle demi§tir : Cibril bin melek i~inde Hz. Peygamber (s.a.) in sagm
dan indi. Ebubekir de oradayd1. Mikail ise bin melek i~inde Hz. Pey
gamber (s.a.) in solundan indi. Ben, Hz. Peygamber (ve ordunun) 
sol kanadmda idim. ~ayet isnad1 sahih ise bu, bin melegin bir misli 
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ile ta'kib edilmi§ olmasm1 (bin melegi ikinci bir bin melegin ta~_k~b et

mesini) gerektirir. Bu sebepledir ki baz1Ian, ayetteki ( .. ~~ ..r . ) ke
limesini dal harfinin fethasi ile okumu§lardir. En rtogTu'sun~ · 'Allah 
bilir. Me§hur olan ise Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayet et
tigi onun §U soziidiir : Allah Teala Peygamberi (s.a.) ne ve mii'minlere 
bin melekle yardim etmi§tir. (Bin melegi onlara imdad olarak gonder
mi§tir). Cibril be§yiiZ melek i\!inde ordunun bir kanadmda, Mikail de 
be§yiiz melekle ordunun obiir kanadinda idi. imam Ebu Ca'fer ibn 
Cerir ve Miislim, ikrime ibn Ammar kanahyla ... Hz. Omer'den biraz 
once ge~en hadisi rivayet etmi§lerdir. Sonra Ebu Ziimeyl der ki : Bana 
ibn Abbas rivayet edip §6yle dedi : Miisliimanlardan birisi oniindeki 
mii§riklerden birinin pe§inden ko§arken birden iizerinde bir kam~1 ve 
bir ath sesi i§itti. Ath : Ey Hayzum, durma ilerle, ileri atll, diyordu. 
Bir de oniindeki mii§rike baktl ki, upuzun yere y1k1hp serilmi§. Ona 
bakt1 ve gordii ki burnu ezilmi§, kamc;1 vuru§u gibi yiizii yanlmi§, An
sar'dan olan bu zat, Allah Rasul·ii (s.a.) ne gelip olaYI haber vermi§ de 
Rasulullah §O'yle buyurmU§ : Dogru soyledin. 0, uc;iincii semanm imda
dmdandir. 0 giin onlar, yetmi§ini oldiirdiiler ve yetmi§ini de esir ettiler. 
Buhari uMeleklerin Bedir'de haz1r bulunmasL» babmda der ki : Bize 
ishak ibn ibrahim ... Rifaa ibn Rfl.fi' ez-Ziiraki'den rivayet etti ki - Bu 
zat Bedir ehlinden.dir- o, §6yle demi§tir : Cibril Hz. Peygamber (s.a :) e 
geldi ve : ic;inizde Bedir ehlini nas1l sayars1mz? diye sordu. Allah Rasulii : 
Miisliimanlann en iistiinlerinden veya benzeri bir kelime soyledi de 
Cil:ril : Meleklerden Bedir'de haz1r bulunanlar da bbylecedir, dedi. Ha
disi, sadece Buhari tahric etmi§tir. Taberani, el-Mu'cem'iil-Keblr'inde 
bunu Rafi' ibn Hadic hadisinden rivayet etmi§se de bu hatM1r. Dogru 
olan, Buhari'nin rivayetidir. En dogrusunu Allah bilir. Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) Hatlb 
Ibn Ebu Beltea'nm oldiiriilmesi konusmlda mii§ftvere ettiginde Omer'e : 

. 'fi ~ )~ ~~; ·;~l.IPI J~ I;~ ~ ~: ::,~ J-~ i, ~~ j:J d~ _,~l..; 'i;~ J.~':. :J i ~ 
Muhakkak o Bedir'de haz1r bulunmu§tur. Nereden biliyorsun ; belki 

de Allah Teala Bedir'de haz1r bulunanlara muttali' olmu§ ve : «Ne di
lerseniz yap1mz, tnuhakkak. sizi bagi§ladim. >) buyurmu§tur, demi§ti. 

Allah Teala buyurur ki : «Allah size s1rf bir miijde olsun ve kalb
leriniz yatl§Sm diye melekleri gondermi§ ve onlarm· gonderildigini size 
bildirmi§tir.n Degilse Allah Tea.la, bunlars1z da dii§manlanmza kar§I 
size yard1m etmeye Kadir'dir. Bu sebepledir ki : rrYard1m, ancak Allah 
katmdand1r.n buyurmw~tur. Nitekim ba.§ka ayetlerde §Oyle buyurur : 
'rKiifredenlerle kar§lla§tlgmizda boyunlanm vurun. Nihayet onlan sin-
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dirince bag1 s1k1 tutun. Sonra onlan, ya kar§Illkii veya fidye mukabili 
sahverin. Harb ag1rhklanm b1rakmcaya kadar, bu ooyledir. Eger Allah 
dileseydi, onlardan intikam ahrdl. Fakat kiminizi kiminizle denemek 
ister. Aiiah yolunda olduriilenlere gelin<:e; Allah onlarm amellerini asia 
bo§a 91karmaz. Onlan hidayete e:d§tirecek ve durumlanm duzeltecek
tir. Onlan kendi~erine tamtt1g1 cennete koyacaktlr. n (Muhammed, 4-6), 
<~Hem o gfinleri Biz, insanlar arasmda dondurur dururuz. Bu; Allah'm 
iman ed.enleri belirtmesi ve it;inizden §ahidler edinmesi ic;indir. Allah, 
zalimleri sevmez. Bu; Allah'm iman edenleri sec;mesi, kafirleri mahvet
mesi ic;indir.>> (Al-i imra.n, 140- 141) . Bunlar oyle hikmetlerdir ki Allah 
Teala, Allah it;in kafirlerle cihadi mu'minlere farz kilmi§tlr. Allah Tea-

. la, daha once get;mi§ ummetlerden, peygamberleri yalanlayanlann ta
mammi kapsayan musibetlerle cezalandirmi§tlr. Nitekim Nuh kavmini 
tufan ile, Ad kavmini Bati ruzgan ile, Semud'u c;1ghk ile, Lut kavmini 
yere batlrma, tersine c;evirme ve siccil ta§Iyla, ~miyb'm kavmini gol
gelik gunu azab1 ile helak buyurmu§tur. Allah Teala Musa'y1 pey
gamber olarak gonderip dU§mam alan Firavun ve kavmini denizde bo
garak helak edip sanra da Musa'ya Tevrat'1 inzal buyurdugunda, Tev
rat'ta kafirlerle sava§I farz kilml§tlr. Ondan sonraki kalan §eriatlarda 
hukum bu §ekilde devam edegelmi§tir. Nitekim Alia}). Teala ba§ka bir 
ayette : ccAndolsun ki Biz, onceki nesilleri yak ettikten sonra Musa'ya 
insanlar ic;in basiretler, hidayet ve rahmet olmak uzere a kitabi verdik.ll 
(Kasas, 43) buyurur. Mii'minlerin katirleri oldurmesi; katirler ic;in en 
§iddetli kut;U.ltme ve hakaret, inananlarm gonulleri ic;in ise en c;ok fe
rahlat·an, §ifa veren bir durumdur. Nitekim Allah Teala bu iimmetten 
inananlara : «Onlarla sava§m ki, Allah sizin ellerinizle onlan azablan
di~sm, rU.Svay etsin ve sizi anlara kar§I U.Stiin k1lsm ve mu'minler top
lulugunun gogU.Slerini ferahlatsm.n (Tevbe, 14) buyurmu§tur. Bu se
bepledir ki Kurey§ buyuklerinin, hakaret gozleriyle kendilerine baktlk
lan dii§manlan elleriyle oldurUlmeleri onlar ic;in en incitici, iman ta
raftarlannm gonullerini de aym derecede ferahlatici olmu§tur. Mesela 
Ebu Cehl'in sava§ alanmda, harbin ortasmda oldurUlmesi; onuri ic;in 
yatar;tnda bir felaketle veya bir )nldmmla veya benzeri bir §eyle olme
sinden c;ok daha §iddetli, alc;alticl bir durumdur. Nitekim Ebu Leheb 
-Allah ona la'net etsin-· de kizil<;Ibaru ile olmu~tUr. Akrabalanndan 
hie; kimse ana yakla§amaml§, uzaktan su atmak suretiyle onu ytkami§
lar, onu terk etmi§ler ve nihayet defnetmi§lerdir. Bu sebepledir ki Allah 
Tea.Ia: <cMuhakkak ki Allah, Aziz'dir.>> buyurmu§tur. izzet Allah ic;in, 
.Rasulii ic;in, diinya ve ahirette inananlar ic;indir. Nitekim ba§ka bir 
ayette §Oyle buyrulur: ((§iipheslz ki Biz, p~ygamberlerimize ve iman 
etmi§ olanlara hem dunya hayatmda hem de §Ahidlerin §ehadet ede-
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cekleri giinde mutlaka yard1m ederiz.» (GMir, 51). Allah Teala: «Ha
kim'dir.» kendi giicii ve kuvveti ile kafirleri helak etmeye, yok etmeye 
kadir olmakla birlikte kafirlerle savruJI farz k1lmasmda elbette hikmet 
sahibidir. Miinezzehtir ve yiicedir 0. · 

11 - Rani 0, size kendi katlndan bir emniyet olmak 
iizere· sizi hafif bir uykuya dald1nyordu. Sizi tertemiz yap
mak, sizden ~eytan1n pisligini gidermek, kalblerinizi pe
ki~tirmek ve ayaklann1za sebat vermek ic;in gokten ustii
nuze bit su indiriyordu. 

12 - Rani Rabb1n meleklere : Ben sizinleyim, haydi . 
iman edenlere sebat verin, diye vahyetmi~ti. Ben, kiifret
mi~ olanlann kalblerine korku salacag1m. Artik siz de vu
run boyunlannin iistiine, vurun tum parmaklanna. 

13 - Bunun sebebi; Allah'a ve peygan1berine karf}I 
koymaland~r. Her kim ki, Allah'a ve peygamberine karf?I 
koyarsa; muhakkak Allah, cezas1 c;etin oland1r. 

14 - i~te bunu tad1n. Muhakkak ki kafirlere bir de 
ate;; azab1 vard1r. 

Kafirlerin Kalbine Salman Korku 

Allah Teala burada mii'minlere vermi§ oldugu nimeti hatlrlat1yor. 
Dii§manlarm saytsmm <;oklugu ve kendi say1larmm azhgmdan onlarda 
meydana gelmi§ olan korkudan bir emniyyet olmak iizere Allah Teala 



3256 iBN KESIR (Ciiz: 9; Stire : 8 
----------~---------------

onlara hafif bir uyku venni§ti. Nitekim Uhud g·unU. de onlara ooylece 
yaprm§tl. Allah Tea.la §Oyle buyurur : «Sonra o uzuntunun ardmdan 
uzerinize oyle bir emniyet ve oyle bir uyku indirdi ki, i~inizden bir kis
mim biiruyordu. Bir k1sm1 da canl:'m sevdasma du§mti§tu.» (Al-i im
ran, 154). Ebu Talha der ki: Uhud gtinu, kendisine uyuklama anz olan
lardan idim. K1hc; elimden ctefalarc-a dti§mti§tU. Kille; dti§uyor ben ah
yordum, o dti§uyor ben allyordum. Mii'minlere baktlm ki kalkanlan 
altmda k1p1rdaruyorlar. Hat1z Ebu Ya'la'mn Zuheyr kanallyla .. . Hz. 
Ali (r.a.) den rivayet ettigine gore; o, §Oyle anlatrm§ : ic;imizde Bedir 
giinu Mikdad di§mda binitli yoktu. Bir de kendimize bakt1m ki Allah 
RasUlu (s.a.) di§mda uyumayamrmz yoktu. 0 , bir agac; altmda namaz 
k1hyor, aghyordu. Bu, sabaha kadar boylece devam etti. Sufyan es
Sevri'nin As1m kanahyla .. . Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir : Sava§ta uyuklama, Allah'tan bir emniyyettir. 
Namazda uyuklama ise §ey:tandandir. Katade; uyuklamanm ba.§ta, uy
kunun da kalbde oldugunu soyler. Ben de derim ki : Uhud gunii mtis
liimanlara isabet eden uyuklama durumu, gerc;ekten me§hurdur. Bedir 
gunune gelince; bu ayet-i kerime, Bedir kiSsasi hakkmdad1r ve bunun 
Bedir'de de rileydana geldigine delalet etmektedir. Sanki bu, Allah'm 
yard1rmyla kalbleri emniyyet i~inde ve siikun ic;:inde olsun diye, zorluk 
ve ·slkmtl anmda mu'minler i~in bir seciyye olmu§ gibidir. Bu, Allah'm 
onlara bir fazli, bir rahmeti ve nimetidir. Nitekim Allah Teala bir ayet
te : «~U.phesiz ki guc;lukle beraber bir kolayllk vard1r. Gerc;ekten guc;
lUkle beraber bir kolayhk vard1r. n (in§irah, 5-6) buyurur. Sahih bir 
ha!diste rivayet edildigine gore, Bedir gunu Allah Rasulu (s.a .) golge
likte S1ddik (r.a.) ile beraber iken ve ikisi de ctua ederlerken Allah 
Rasulu (s.a.) nu hafif bir uyukiama hali kaplarm§tl. Sonra tebessum 
ederek ·uyanmi§ ve : Mujde ey Ebubekir, bu Cibril'dir, on di§leri .toz i~in
de, buyunnu§tu. Daha sonra · Allah Teala'mn : <<Topluluk yakmda da
gitllacak ve onlar, arkalanm donup kac;acaklar.» (Kamer, 45) soztinu 
okuyarak golgeligin kap1smdan ~lkml§tl. 

Allah Teala : <<GOkten tistiiniize bir su -indiriyordu.>> buyurur ki . 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder: Hz. Peygam
ber (s.a.) Bedir'e dogru yuri.lrken konaklad1. Muslumanlarla su arasm~ 
da oynak bir kumluk vard1. Muslumanlara §iddeili bir ·zaaf hakim ol
mu§tu. ~eytan, onlann kalblerine bir kin koymu§, aralarma §Oyle bir 
vesvese vermi§ti : Sizler ic;inizcte Allah RasUlu var ve kendinizi Allah'm 
dostlan sari1yorsunuz. Halbuki mu§rikler, suya sizden once vardllar~ 
Siz cunub olaraj{ namaz k1hyorsunuz. Allah Teala, onlara bol yagmur 
yagd1rd1 da mtisltimanlar i~tiler ve temizlendiler. Allah Tea.Ia, §eytanm 
pisligini onlardan giderdi ve yagmur deger degmez kumlar kurudu, uze-
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rinden insanlar ve hayvanlar yiiriidiller de kavme (m~riklere) dogru 
ilerlediler. Allah TeiUa, Peygamberine ve inananlara bin melegi imdad 
olarak gtinderdL Cibril be§yiizii ile ordunun bir kanadmda, Mikail be§
yiizii i~inde obiir kanadmda idiler. ibn Abbas'dan rivayetle Avfi der ki: 
Kurey§ m~rikleri, kervana yard1m etmek ve onu korumak tizere sa
Va§mak i~in ~1kt1klannda, Belilir giinii su ba§mda konaklad1Iar ve mii'
minlere kar§l oraYJ. ele ge<;irdiler. Mii'minler, susuz kaldllar ve ciiniib 
olarak temizlenmeden namaz k1Imaya ba.§lad1Iar da bu, gonilllerinde 
vesveseye sebep oldu. Allah Teala gokten su indirdi ve va.di akt1, inanan
lar i<;tiler, su kablanm doldurdular, binitlerini sulad1lar, ciiniibliikten 
guslettiler ve Allah Teala, bunu onlar i~in bir temizlik ve ayaklarm se
batl klld1. Mii§rikler toplulugu ile aralannda bir kumluk vard1. Allah 
Teala, o kumluk iizerine yagmur gonderdi, yagmur oray1 dovdii de sag
Iamla§tl ve ayaklar o kumsal tizerinde seba.t etti. Bu a~!lklamanm bir 
benzeri Katade. Dahhak ve Siiddi'den de rivayet edilmi1jtir. Said ibn 
el-Miiseyyeb, ~a'bi, Ziihri ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den 
rivayete g-Ore ise, Bedir giinii 'Onlara bir yagmur 9isentisi isabet et
mi§tir. 

Bilinen odur ki Allah Rasulii (s.a.) Bedir'e dogru yiiriidiig·iinde, 
oradaki en yakm suyun yani buldugu ilk suyun ba§ma konaklami§ti. 
Habbab ibn Miinzir, Allah Rasulii'ne yakla§Ip : Ey Allah'm el9isi, bu 
konak yeri Allah'm seni indirdigi, konaklathgl ve biziin ge9me hakkl
ffilZ olmayan bir yer mi yoksa harb ve harb hilesi i9in indigin bir yer 
mi? diye sormm~. Allah Rasulii : Bilakis harb ve hile i\!in indigim bir 
yerdir, buyurmu§tur. Habbab : Ey Allah'm el~isi, buras1 (uygun) bir ko
nak degildir. Bizi yiiriit, ta ki rnii§rikleri ta'kib eden yerdeki en yakm 
su ba§ma i:1elim, onun dl§mdaki kuyulan kapatallm, havuzlara su ye
kelim. Bizim suyumuz olsun, onlann ise olmasm, demi§ti. Allah Rasulii 
(S.a.) yiiriidii ve oylece yapt!. Umevi'nin Megazi'sinde belirtildigine go
re; iffabbab bu soru. soylediginde, gokten bir melek inmi§. Cibril, Allah 
Rasulii (s.a.) niin yamnda oturuyormm~. Bu melek : Ey Muhammed, 
Rabbm sana selam soyliiyor ve sana buyuruyor ki: Uygun olan gorii§, 
Habbab d:b.n Miinzir'in i§aret etmi§ oldugu g6rii§tiir, demi§. Allah B.a
sillii Cibril'e doniip : Bunu tamr mtsm? diye sormu§. Cibril, melege bak
ffil§ ve : Ben biitiin me~ekleri tan:r clegilim. Kesin olan §U ki o bir 
melektir, §eytan degildir, demi§ti. Bu babda rivayet edilenlerin en gii
zeli ; el-Megazi sahibi Muhammed ibn Ishak ibn Yessar - Allah ona 
rahmet eylesin-- m Yezid ibn Ruman'dan, onun da Urve ibn Ziibeyr' 
den rivayet etmi§ oldugu §U haberdir : Urve ibn Ziibeyr der ki : Allah 
Teala gokten yagmur gonderdL Vacti oynak kumsald1. ·Allah Rasulii 
s. a .) ve . ashab1 i9in yeri sertle§tirecek, yiiriimelerini engellemeyecek 
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bir yagmur; onlar i9in yagarken, Kurey§ 19m oyle . bir yagmur yagd1 
k1.; o yagmur i9inde yerlerinden aynlmaya gii9 yetiremediler. Miicahid 
der ki: Allah Teala onlara hafif uykudan once yagmur indirdi. Yagmur 
ile tozu sindirdi ve yeri sertle§tirdi. Boylece onlarm g6niilleri ho§ oldu 
ve ayaklan sebat etti. 

ibn ~erir der ki: Bize Harun ibn ishak . .. Hz. Ali (r.a.) den rivayet 
etti ki o, §Oyle anlatiyor : Bedir sava§mm oldugu gecenin sabahmda 
bize hafif bir yagmur 9isentisi geldi. Yagmuroan korunmak iizere aga9-
larm ve kalkanlann altm~ girdik. Geceleyin Allah RasUlii (s.a) Rab
bma : Ey Allah'Im, eger §U toplulugu helak buyurursan yeryiiziinde 
Sana bir daha ibadet olunmaz, diye dua etti. ~afak roktiigiinde : Ey 
Allah'm kullan namaza, diye seslendi. insanlar, aga9lann ve kalkan
larm altmdan geldiler ve Allah RasuHi bize namaz k1ldmp sava§a te§vik 
buyurdu. 

Allah Teala : «Sizi kii9iik ve biiyiik pisliklerden kurtar1p tertemiz 
yapmak i9in ... n buyurur ki; bu, di§ temizligidir. «Sizden §eytanm pis
ligini, .vesvese ve kotii dii§iincelerini gidermek ... » buyurur ki bu da 
i9 temizligidir. Nitekim Allah Teala, cennet ehli hakkmda : ((Uzerle
rinde ince ye§il ipekli, parlak atlastan elbiseler vardu. Giimii§ten bile
ziklerle siislenmi§lerdir.» buyuruyor ki bu, i9 siisiidiir. ((Rablan onlara 
tertemi'?; bir i9ecek i9irrrii§tir.>> (insan, 21) buyuruyor ki bu, i9Ierindeki 
kin, hased ve dii§manhklan temizleyicidir. B~ ise i9in siislenmesi ve 
temizligidir. 

Yine Allah Teala : ((Sab1r ve dii§manlarla vuru§maya atllmakla 
kalblerinizi peki§tirmek i9ip .. . » buyurur ki bu, i9 cesaretidir. ((Ayak
lanmza sebat vermek i9in.» buyurur ve bu da di§ cesaretidir. En dog
rusunu Allah bilir. Allah Teala: «Hani, Rabbm meleklere : Ben sizin
leyim, haydi iman edenlere sebat verin, diye vahyet~ti. » buyurur ki 
bu, Allah Teala'mn insanlara izhar ettigi gizli bir nimettir ki bu yiiz
de:n O'na §iikretsinler. Allah Teala zatl ve melekleri vasitasiyla g6nder
digi vahyi ile peygamberine, dinine ve taraftarlan olan inananlara yar
dlm i9in indirmi§ oldugu meleklere inananlara sebat vermelerini vah
yetmi§tir. 

ibn Ishak ayetteki ( I _i-;. ) kelimesini «Onlara yardim edin.n 
§eklinde, bir ba.§kasi : ((onlarla sava§m.» §eklinde a·91klami§otlr. Bu ke
limenin anlammm : «Onlann sayllanm 9ogaltm.n §eklinde oldugu da 
soylenmi.§otir. Denilir ki : Melek, Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan bi
rine gelir ve : Mii§riklerin : ((Allah'a yemin olsun ki eger bizim iizeri
mize hiicum edecek olurlarsa biz bozguna ugranz, dediklerini i§ittim.)) 

·. der_,_ miisliimanlar da bunu birbirlerine haber verirler ve goniilleri kuv-
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vetlenirdL Bu a~Iklamayt ibn Cerir rivayet et'mi§. olup IA!1z aynen ona 
aittir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ben, ktifretmi§ olanlann kalblerine kor-
u salacag1m. Siz miisliimanlara sebat verin, size alan emrim ile dii§

manlanna kar§I onlarm goniillerini gii\'ii tutun. Ben emirlerime kar§I 
~elen, peygamberimi yalanJayanlara korku, zillet ve . al~akllk verecegim. 
Artlk siz de vurun bayunlanmn iistiine, vurun tiim parmaklanna, on-
ann ka.falarma vurun ve yann. Boyunlarma vurun ve kopann. Onla

rm ellerini ve ayaklanm kesin, koparm. Miifessirler, ayetteki «Boyun
Iann iistii» k1smmm anlammda ihtilaf etmi§lerdir. ikrime'nin soyledi
gine gore buranm anlaffil : Onlann ba§lanna vurun, §eklindedir. Bura
nm anlamimn : Bogazlan, boyunlan iizerine vurun, §eklinde oldugu 
sbylenmi§tir ki ayetteki ( J~ 'il ) kelimesi, boyun anlamlnadlr. Dahhak 
ve Atiyye el-Avfi bOyle derler. Allah Teala ba§ka bir ayette mii'minlere : 
nKiifredenlerle kar§Ila~tJjpmzda .boyunlanm vurun:. Nihayet onlan sin
dirince bag1 s1k1 tutun ... » (Muhammed, 4) buyurur ki Allah Teal~'mn 
inanan:Lara ·gostermi§ oldugu bu yol da, Dahhak ve Atiyye tarafmdan 
verilen anlama §ehAdet etmekte, onu gii~lendi.rmektedir. Veki'nin Mes'u
di'den, onun da Kas1m'dan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) : Mu
hakkak ben, Allah'm azab1 lle azabland1rmak ii.zere gonderilmedim. 
Ben, boyunlara vurmak ve bagt s1k1ca baglamak, esir almakla g6nderil
dim, buyurmu§tur . . ibn Cerir bunun boyun vurma ve kafa yarmaya de
Ialet ettigi gorii§iinii tercih etmi§tir. Ben de derim ki : Umevi'nin Me
gazi'sinde belirtildigine gore; Allah· RasUlii (s.a.), Bedir giinii oldii
riilenlerin yanmdan ge~;erken : ((Biz kafalan yaranz ... » beytini oku
maya ba§lanll§ ve E.bubekir: Bize kar§I ·gii<;lii kimselerin kafalanm ya
ranz. Muhakkak ki onlar, en isyankar ve en zalimlerdi, demi§tir. Allah 
Rasulii (s.a.) beytin ba.§langiClnl soylemi§, Ebubekir (r.a.) beytin _ka
lan kisffilm in§ad etmi§tir. Zira Allah Rasulii gii.zel §iir okuyamazdr, 
elbette bu ona yara§Ir da degildi ki Allah Teala onun hakkuida : ccBiz · 
ona (peygambere) §iir ogretmedik. Zaten ana gerekmezdi de ... » (Ya
sin, 69) buyurmu§tur. Rebi' ibn Enes der ki: Boyunlanmn iizerine vu- . 
rulmu§ olmas1, parmaklan iizerinde ate§le yakllmi§ gibi daglama i§a
reti olmasl ile insanlar, meleklerin oldiiriildiiklerini kendi oldiirdiikle
rinden ay1rd edebiliyorlard1. 

Allah Teala: c1Vurun tiim parmaklarma.n buyun1yor ki ibn Cerir 
buramn anlamim §Oyle a~1klar : Ey inananlar, dii§Illanlanmzm parmak 
u<;lanna, el . ve a yak u~larmdan her bir mafsala vurtm. ( ... ) Ali ibn Ebu 
Talha'mn ibn Abbas'dan rivayetine gore ((Vurun tiim parmaklanna.» 
ayetindeki parmaklardan, u<;lar kasqedilmektedir. Dahhak ve ibn Cii-

• 
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reyc de bOyle soyler. Stiddi de kelimeyi aym §ekilde a~Iklarken, buranm 
anlarmmn: Her bir mafsal, oldugu da soylenir. ikrime, Atiyye el-Avfi 
ve kendisinden gelen rivayetlerin birinde Dahhak bu kelimeyi: Her bir 
mafsal, diye a~Iklaffil§tlr. ccVurun ttim parmaklanna.ll ayeti hakkmda 
Evzai der ki : Onun ytiztine ve goztine vur, ona ate§ten bir yahm at. 
Eger ate§ · yal1m1 onu yakalarsa, onun tamamr sana haram olmu§tur. 
ibn Abbas'dan rivayetle Avfi, Bedir k1ssasm1 zikreder ve sonunda §byle 
der : Ebu Cehil : Onlan normal bir oldtirme ile oldtirmeyin. Oyle bir 
yakalaym ki sizin dininize ta'nedip, Lat ve Uzza'dan ytiz ~evirmele
rinin ak1betinin ne olacagnu bilseniz ve gorseniz. Bunub uzerine Al
lah Teala meleklere : ccBen sizinleyim, haydi iman edenlere sebat 
verin.ll diye vahyetm.i§ti. "Ben, kiifretmi§ olanlann kalblerine kor
ku salacag1m. Artlk siz de vurun boyunlannm tisttine, vurun tiim 
parmaklanna. )) Ebu Cehil -Allah ona la'net etsin- altrm§dokuz ki§i 
i~inde oldliriildii. Ukbe ibn Ebu Muayt esir edilip baglanarak oldiiriildti. 
Boylece oltilerin sayisi yetmi§e ba.lig oldu. Bunun i~indir ki Allah Teala : 
"Bunun sebebi; Allah'a ve peygamberine kar§I koyrilalandir.ll buyurur. 
Onlar, Allah'a ve Rast1ltine muhalefetle bir · tara.fa ytirlimii§ler; · §erlati, 
Allah'm §eriatma imam ve . tabi olmayi obiir tarafta birakml§lardir. 
Ayetteki ( J'~ ) kelimesi; sopayi ikiye ay1rma, anlammdaki mas
tardan tti rctilmi§tir. ((Her kim ki, Allah'a ve peygamberine kar§l ko
yarsa; muhakkak Allah, cezas1 c;etin oland1r.ll 0, kendisine z1t giden, 
dii§manhk edene Galib'dir, O'nu aray1p buland1r. Hi~ bir §ey O'nu ge
~emez. Ofkesi kar§lSmda hi<; bir §ey duramaz. Mukaddestir, yiicedlr, 
O'ndan ba§ka tann, O'nun di§mda Rab yoktur. c<i§te bU.nu tadm. Mu
hakkak ki, katirlere bir de ate§ azabl vardlf.ll ayeti katirlere hitab et- ' 
mektedir. Yani : Diinyada bu azab ve cezayi tadm. Aynca bilin ki ahi
rette kafirlere bir de cehennem azab1 vard1r. 

15 Ey iman edenler; toplu halde kafirlerle kar$Ila$-
tiginiz zaman, onla.ra arkalannizi donmeyin. 

16 - - Tekrar sava$mak i9in bir tarafa 9ekilme veya 
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bir b~'ka topluluga katllma d1~mda her kim, o gun (du~
nlaruna) arkas1n1 donerse; muhakkak ki o, Allah katindan 
bir gazaba ugram1~trr. Onun yurdu cehennemdir ve o, ne 
koti.i bir sonuc;tur. 

Dii§mana · Arkas1m DOnenler 

Allah Teala saval}tan kac;ma uzerine bunu yapan kimseleri ate§le 
tehdid buyurarak : ((Ey iman edenler; toplu halde kafirlerle kar§Ila§ti
~mz, (onlara yakla§tlgmiz) zaman, onlara arkalanmz1 donmeyin. 
(Kac;maym, arkada§lanmzi b1rakmaym.) Tekrar sa va§mak i<;in bir ta
rafa c;ekilme di§mda o giin her kim dii§manma arkas1ru donerse ... ll bu
yurur. Yani kendisinden korktugunu gosterip pe§ine dii§mesini sagla
mak iizere bir hile olarak guya kahramanhg1 oniiruien ka<;Ip firer etme, 
sonra iizerine tekrar hiicum edip onu Oldiirme durumu mi.istesnadir 
ki bunda bir beis yoktur. Said ibn Ciibeyr ve Siiddi, ayeti bOyle tefsir 
etmi§lerdir. Dahhak der ki : Bu, dti§manm bir ac;1gm1 goriip te ele ge
~irmek uzere arkada§lanndan one <;Ikmaktir, der. 

((Veya bir ba§ka topluluga kat1lma d1~mda. . .. n Bir yerden kac;ar ve 
mi.isliimanlardan diger bir topluluga kat1larak onlara yard1m eder ve 
onlar da kendisine yard1mc1 olurlarsa bu, onun ic;in caizdir. Hatta bir 
seriyyede . olsa da oradan aynhp emirine (kumandanma) veya biiylik . 
imama gitse bu dahi bu ruhsatm ic;ine dahildir. imam Ahmed der ki: 
Bize Hasan ... Abdullah ibn Orner (r.a.) den rivayet etti ki" o, §byle 
demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) niin gondermi§ oldugu serijyelerdim bi
rinde idim. insanlar hezimete ugrad1lar ben de hezimete ugrayanlar 
ic;inde idim. Biz : Sava§tan kac;t1k ve Allah'm gazab1 ile dondiik, ne 
yapacag1z, dedik. Sonra : . Medine'ye girsek de gecelesek nas1l olur? de
dik. Daha sonra : Kendimizi Allah ~asulii · (s.a.) ne arzetsek. ~ayet bi
zim ic;in tevbe varsa ne ala, degj.lse gitsek, dedik. Sabah namazmdan 
once Allah Rasulii (s.a.) ne geldik, <;:Ikti ve : 0 topluluk kimdir? diye sor
du. Biz : Biz, kac;anlanz, dedik. Hay1r, aksine siz yard1m1m istemek iizere 
imam1mza donenlersiniz ve ben, sizin (donup kat1Iacagmiz) toplulugu
nuzum. Ben mi.isliimanlami (doniip katilacaklan) toplulugum, buyur
du. Yamna vard1k ve elini optiik. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn 
Mace bu §ekli ile ve muhtelif kanallardan olmak iizere Yezid ibn Ebu 
Ziyad'dan rivayet .etmi§lerdir. Tirmizi : Hasendir, sadece onun (Yezid 
ibn Ebu Ziyad'm) hadisinden bilmekteyiz, derni§tir. Hadisi, ayr1ea ibn 
Ebu Hatim de Yezid ibn Ebu Ziyad'dan rivayet etmi§tir. A.ncak ibn 
Ebu Hatim rivayetinin sonunda §U fazlallk vard1r : Ve Allah Raslllii 
(s.a.) : <<Veya bir ba§ka topluluga katllma di§Inda .. . n ayetini okudu. 
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ilim ehli,ibn Orner hadisinde gegen ( .;_,,;ts:..JI ) kelimesini : Mey
ledenler, §eklinde agiklarru§lardJr. Aym §ekilde Orner ibn Hattab (r.a.) 
da, mecusi ordusunun ~oklugundan iran arazisinde bir koprii iizerinde 
c>Idiiriildiigii zaman Ebu Ubeyd hakkmda: ~ayet bana doniip gelseydi, 
ben onun igin (katllacag1) topluluk olurdum, demi§tir. Muhammed ibn 
Sirin de, Hz. ,Omer'den bu §~kilde rivayet etmi§tir. Ebu Osman en
Nehdi'nin Omer'den rivayetinde ise: Ebu Ubeyd oldiiriildiigiinde Orner : 
Ey insanlar, ben (sizin katilacagmJz) toplulugum, demi.citir, denilir. Mii
cahid'in rivayetinde ise Orner: Ben, her bir miisliimamn (katllaca~) 
toplulugum, demi§tir.Abdiilmelik ibn Umeyr'in Omer'den rivayetine go
re o : Ey insanlar, bu ayet sizi aldatmasm. Bu, ancak Bedir giinu ol
mu§tur. Ben, her bir miisliimanm (katllacag1) toplulugum, demi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam . .. Nati'den rivayet eder ki o, 
ibn Omer'e sorup : Muhakkak biz, dii§manla sava§ amnda seoot ede
meyen bir kavmiz. (( Fie» nin kim oldugunu da bilmiyoruz. imam1rruz 
m1, yoksa askerimiz mi? demi§ de ibn Orner §byle cevab vermi§ : Mu-
hakkak ki ( ~~ ) Allah Rasulii (s.a.) diir. Ben : Muhakkak ki 
Allah : «Ey imC:ui edenler; toplu halde kafirlerle kar§Ila§tl~mz za
man ... >> buyuruyor, dedim de ibn Orner : Bu ayet, Bedir giinii hakkm
da nazil olmw~tur, ne ondan oncesi, ne de sonras1 ic;in, dedi. . -

Dahhak, ayetteki ( \ ~ ) kelimesini; Hz. Peygamber ve as-
/ -

habma kac;an, §eklinde ac;1klay1p : Bu giinde emirine veya arkada§lanna 
kac;an bOyledir, demi§tir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Hiirey
re (r.a.) den rivayet ettikleri bir hadise istinacten §ayet kac;ma bu se
beplerden biri yiiziinden degilse muhakkak haramdlr ve biiyiik giinah
lardan birisidir. Bu hadiste Allah RasUl'ii (s.a.) §Oyle buyurmaktad1r : 
Helak edici yedi §eyden sakmm1z. Ey Allah'm elc;isi, bunlar nelerdir? 
denildi de · §byle buyurdu : Allah'a §irk kO§mak, sihir, hak ile olmanm 
di§mda Allah'm haram k1lrru§ oldugu- l;>ir nefsi oldiirmek, faiz yemek, 
yetim mall yemek, sava§ giinii kac;mak, bir §eyden habersiz ve evli mii':
min kadmlara (zina) iftiras1 atmak. Bu hadisin muhtelif yonlerden 
§ahidleri vard1r. Yine bu sebepledir ki Allah Teala : «Muhakkak ki o, 
Allah katmda bir gazaba ugrami§tlr. Allah'a dondiigii giinde vara
cagl yeri, yurdu cehennemdir ve o, rie kotii bir sonuc;tur.» buyurmu§
tur. 

imam Ahmed der ki : Bize Zekeriyya ibn Adiyy ~ .. ibn el-Hasasiyye 
Be§ir ibn Ma'bed'den rivayet etti ki o, .§byle demi§tir: Biat etmek iize
re Hz. Peygamber (s.a.) e vardun. Bana §U §artlan ·kO§tU : Allah'tan 
ba§ka tann olmad1gma, Muhammed'in O'nun kurlu ve elgisi olduguna 
§ehadet etmem, namaz1 k1lmam, zekatl vermem, islam'm hacc1 ile hac-
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cetmem, Ramazan aymda oru<; tutmam, Allah yolunda cihad etmem. 
Ben: Ey Allah'm ·el<;isi Allah'a yemin olsun ki ben bunlardan ikisine 
gii<; yetiremem: Bunlardan birisi cihadd1r -Onlar (sav~ta dii§ma
runa) arkasm1 donenin Allah'm gazabma ugraml§ olacagm1 samyor, 
buna inamyorlardl. Ben, bu durumla kar§Ila§tlgimda i<;imin titreyece
~den ve oliimii istemeyecegimden korkuyordum.- · ikincisi de sada
kadlr. (Zekatl vermektir.) Allah'a yemin olsun ki benim az1c1k bir ko
yunum ve on devemden ba§ka bir §eyim yok. Bunlar da ailemin siiriisii 
ve binitidir, dedim. Allah Rasulii (s.a.) · elini kapadt, sonra sallad1 ve: 
Cihad yok, sadaka da yok, o halde cennete ne ile gireceksin? buyurdu. 
Ben : Ey Allah'm el<;isi. sana biat ediyorum, dedim ve biitiin bunlar 
iizerine ona biat ettim. Hadis, bu yonden rivayetinde garib olup Kiitiib-i 
Sitte'de tahric edilmemi§tir. HB.f1z Ebu el-Kas1rn et-Taberani der ki: 
Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Yahya ibn Hamza ... Sevban'dan, o da 
Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etti ki §Oyle buyurmu§tur: U<; §ey 
vard1r ki, onlarla birlikte ameUn hi<; bir faydas1 yoktur : Allah'a §irk 
kO§mak, ana-babaya 8.si olmak ve sava§tan ka<;mak. Bu hadis te ger
~ekten garib bir hadistir. Yine Taberani der ki: Bize Abbas ibn Fadl 
el-Askati ... Bilal ibn Yesar ibn Zeyd -Ki bu zat, Allah Rasulii (s.a.) 
niin kolesidir- den rivayet etti ki o babasm1, dedesinden ~yle rivayet 
ederken i§itmi§: Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki : Kim; kendisinden 
ba§ka tann olmayan Allah'a istigfar ·ederim, O'na tevbe ederim, derse 
sav~tan ka<;rm§ dahi olsa Allah onu bagJ§lar, Hadisi Ebu Davud, Musa 
ibn ismail'den rivayet etmi§, Tirrnizi, hadisi Buhari'den, o da Mllsa 
ibn ismail'den rivayetle tahric etrni§tir. Tirmizi : Hadis garibdir ve 
sadece bu kanaldan rivayetini biliyoruz, demi§tir. Ben de derirn ki: 
Hz. Peygamber (s.a.) in kolesi Zeyd'in hadisini ondan ba§kast bilrne
mektedir. 

Baztlan da, sav~tan ka<;rnarun Sahabe'ye hararn oldugu gorii§iin
dedir. Zira cihact, onlar hakkmda bir farz-1 aytn idi. Sa.dece Ansar'a 
has oldugu da s6ylenmi§tir. Zira onlar, sevinilecek ve ho!Jlamlrnayacak 
durumlarda ~itrne (dinlerne) ve itaat etme §artlyla Hz. Peygamber'e 
biat etmi§lerdir. Bu ayetten maksad_m, sadece Bedir 'ehli oldugu da 
s6ylenmi§tir ki bu gorii§ Orner, ibn Orner, ibn Abbas, Ebu Hiireyre, 
Ebu Said Ebu .Nadra, ibn Omer'in kolesi Nafi', Said ibn Ciibeyr, Ha
san el-Basri, ikrime, Katade, Dahhak ve ba§ka11armdan rivayet edil
mi§tir. Onlarm bu konudaki delilleri §Udur : 0 zamanda onlann top
lulugundan ba§ka doniip SlgJnabilecekleri gii<; ve kuvvet sahibi ba§ka 
bir topluluk yoktu. Nitekirn Hz. Peygamber (s.a.) de: Ey Allah'1rn, 
eger bu toplulugu helak buyurursan (a:r:t1k bundan sonra) yeryiiziinde 
sana ibadet olunrnaz, diye dua etrni§ti. Yine bu sebepledir ki Abdullah 
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ibn Miibarek, Miibarek ibn Fudale kanahyla Hasan'dan <<0 gtin her . 
kim dii§mamna arkasm1 donerse .. ·" ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: 
Bu, Bedir gtiniidtir. Bu gtin ise kim bir gruba veya bir §ehre donse, yo
nelse -Oy~e samyorum ki sonunda §Oyle dedi: -- Onun i<;in bir beis 
yoktur. 

Yine ibn el-Miibarek'in ibn Lehia'dan, onun da Yezid ibn Ebu Hu
be:yb'den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Bedir gtinii (sava§tan) ka
<;anlara Allah ate§i vacib ktlmt§ ve : uTekrar sava§mak i<;in bir tarafa 
<;ekilme veya bir ba§ka topluluga katllma dl§mda her kim, o giin dti§
manma arkastm donerse; muhakkak ki o, Allah katmdan bir gazaba 
ugramt§tlr.» buyurmu§tur. Bundan sonra Uhud giinti oldugunda : ((iki 
toplulugun kar§tla§tlgt giin, i<;inizden geri donenleri. .. f;leytan yoldan 
<;tkarmak istemi§ti. Bununla beraber Allah onlan . bagt§ladt. .. » (Al-i 
imran, 155} buyurmu§tur. Bundan yedi sene sonraki Huneyn gtinii ol
dugunda ise : crSonra gerisin geri don tip gitmi§tiniz. .. Sonra Allah 
bunun ardmdan dilediginin tevbesini kabul eder ... n (Tevbe, 25, 27) 
buyurmu§-tur. Ebu Davud ve Nesei'nin Stinen'inde, Hakim'in , Miisted
rek'inde, ibn Cerir ve ibn Merduyeh'in Tefsir'inde Davud ibn Ebu Hind 
kanahyla ... Ebu Said'den rivayet edildigine gore; o, ((o gtin her kim, 
dti§mamna arkasmt donerse ... >> ayet-i kel'ime'si ancak Bedir ehli hak
kmda nazil olmu§tur, demi§tir. Fakat ayetin nilzul sebebi her ne ka
dar Bedir el:lli ise de biitiin bunlar sava§tan ka<;manm Bedir ehli dt
§mdakilere haram olmarriasm1 gerektirmez. Nitekim biraz once ge<;en ve 
sava§tan ka<;manm helak edici gtinahlardan olduguna dair Ebu Hii
reyre hadisi de buna delalet etmektedir. Aynca Cumhur'un mezhebi 
de budur. En dogrusunu Allah bilir. 

17 - Siz oldiirmediniz onlan, fakat Allah oldiirdu. 
Attig1n zaman da sen a.tmad1n, ancak Allah atti. Mii'min
leri kendinden giizel bir imtih.anla deneinek ic;indL Mu
hakkak ki Allah, Semi'dir, Alin1'dir. 

18 - i~te bu, boyledir. Muhakkak ki Allah kafirlerin 
diizenini zayiflaticidir. 
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Sen Atmadm 

Allah Teala kullann fiillerinin ·yaratlclSI oldugunu, onlardan sadu 
o an her bir haytrdan dolayt hamd edilen oldugunu beyan buyurur. 
Ziri. onlan, butun bunlara muvaffak k1lan ve onlara · yard1m eden 
O'dur. Bu sebepledir ki: «Siz oldurmediniz onlan, fakat Allah oldurdu.n 
buyurmaktadir. Du~manlanmzm saytsmm 90klugu ve sizin say1mzm 
azhgma ragmen dii§manlanmzl siz kendi gu9 ve ktivvetini'zle oldfumu~ 
degilsiniz. Bilakis onlara kar~l sizi muzaf'fer k1lan, Allah't1r. Nitekim 

ka ayetlerde ~yle buyurmaktadir : «Andolsun ki siz d~kun bir du
rumda iken Bedir'de Allah size kat'i bir zafer vermi~ti.n (Al-i imran, 
23), «Andolsun ki, Allah size bir 90k yerlerde ve Huneyn gununde 

yardlm etmi§tir. Hani 90ldugunuz sizi ooburlendirm~ti de size bir fay
dasl olmami~tl. Yeryuzu geni~ligine ragmen size dar gelmi§ti. Sonra 
gerisin geri donup gitmi§tiniz.» (Tevbe, 25). Boylece Allah Teala za
ferlerin say1 90kluguyla, z1rh ve silah ku§anmayla, haz1rhklarla olma
dtgmi, zafer ve yardtmm, ancak :Allah katmdan oldugunu bildiriyor. 

itekim ba§ka bir ayette de §(lyle buyurur : «Nice az topluluk, Allah'm 
lZniyle pek 90k toplulugu yenmi§tir. Allah sabredenlerle beraberdir.n 
Bakara, 249). 

Sonra Allah Teala peygamberi (s.a.) ne Bedir giinu mu~riklerin 
yUzlerine ~atrm§ oldugu bir avu9 topra~m durumunu beyan buyurur. 
Hz. Peygamber Allah'a dua, tazarru ve niyazda bulunduktan sonra gol
gelikten t;Ikarken bir avu~ toprak almi§ ve mu~riklere dogru bunu ata
rak : Yuzleri 9irkin olsun, buyurmu§; sonra a.shabma hemen pe§inden 
hamle etmelerini emretmi§, onlar da bOyle yapm1~lard1. Allah Teala, 
bu kut;uk 9ak1llan m'ii§riklerin g6zlerine ula§tlrrm§, onlardan bu t;akil
arm ula§tlgi hi9 kimse kalmarm§ ki kendi kendisiyle me§gul olmamt~ 

olsun. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Athgm zaman da sen atmadm, 
ancak Allah atti.» buyurmu§tur. Yani bunu onlara ula§tlran ve onlan 
bununla me§gt1'1 edip susturan sen degilsin. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : Bedir giinu Al
lah Rasulu (s.a.) ellerini kaldmil ve : Ey Rabb1m, eger §U toplulugu 
helak edecek olursan bir daha asia yeryiiziinde Sana ibactet edilme
yecektir, diye dua etmi§ti. Cibril ona: Bir avut; toprak al ve tiunu on-
ann yiizlerine at, dedi. Hz. Peygamber, bir avut; toprak alarak bunu 

onlarm ylizlerine attl. M~riklerden hit; kimse kalmadi ki g6zlerine, 
burun deliklerine ve agzma bu bir avug topraktan isabet etm~ olma-
sm. Arkalanm donup kat;tllar. · 

Suddi_ der ki: Allah Rasulii (s.a.) Bedir giinii Hz. Ali (r.a.) ye : 
Yerden bana ~;ak1l ver, buyurdu. Hz. Ali, uzerinde toprak olan t;akillan 

Tefsir. C. VTI F . 205 
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ona verdi de Hz. Pey:gamber bunu ml.i.~riklerin yiizlerine att1. Gozlerine 
bu topraktan bir parc;a girmedik hie; bir mii§rik kalmad1. Sonra mii'
minler pe§lerine dii§tiiler, onlan ya oldiirdiiler ya da esir ettiler. Allah 
Tea.la: «Siz oldi.irmedini:z onlan, fakat Allah oldiirdii. Att1gm zaman 
da sen atmadm, ancak ·Allah attl.» ayetini indirdi. Ebu Ma'§er el-Me
deni'nin Muhammed ibn Kays ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den 
rivayetine gore; onlar, §Oyle demi.~lerdir: Kavi.m birbirlerine yakla§tl
gmda, :Allah Rasulii (s.a.) bir avuc; toprak .ahp bunu kavmin (mii§rik
lerin) yiizlerine att1 ve : Yiizleri c;irkinle§Sin, buyurdu. Oniarm hepsi
nin gi)zlerine girdi ve Allah Rasulii (s.a.) niin ashab1 ilerleyip onlan 
old!iirdii ve esir · etti. Onlann -hezimete ugramalan, Allah Rasulii (s.a.) 
niin bu atmasmdand1r. A'llah Teala da : «Attlgm zaman da sen atma
dui, ancak Allah atti.» ayetini indirdi. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem: «Attigm zaman da sen atmadm, ancak Allah atti.)) ayeti hakkmda 
der ki : Bu, Bedir giiniidiir. Allah Rast1Jii (s.a.) iic; avuc; (t.oprak,. <;ak1l 
ta§I) ald1 ve bir avucunu mil§riklerin sag cenahma, bir avucunu sol ce
nahma, bir avucunu da ortalanna atti ve : Yiizleri c;irkinle§Sin, bu
yurdu da hezimete ugrnd1lar. Her ne kadar bu, Huneyn giiniinde . vaki' 
olmu§Sa bile Urve ibn Ziibeyr, Miicahid, ikrime, Katade ve imamlar
dan birc;ogundan rivayete gore ; bu, Hz. Peygamber (s.a.) in Bedir giinii 
(IDU§riklerin yiizlerine toprak) atmas:l hakkmda nazil olmU§tUr. 

Ebu Ca'fer -ibn Cerir der ki : Bize Ahmed ibn Mansur .. . Hakim ibn 
Hizam'dan rivayet etti ki o, §6yle anlatmi§ : Bedir giinii oldugunda gok
ten gelen bir ses i§ittik. Sanki bir ta§m i<;ine dii§en c;akll ta§lan sesi 
gibiydi. Allah Rast1lu (s.a.) bunu (<;akil atmayi) yapml§ ve biz hezi
mete ugrami§tlk. Hadis bu yonden rivayetinde garibtir. Burada ger
<;ekten garib olan diger iki gorii§ daha vard1r ki birincisi §oyledir : 

ibn Cerir der ki: Bana Muhammed ibn Avf · et-Tai... Abdurrah
man Ibn Ziibeyr'den rivayet etti ki Allah Rast11U (s.a.) Hayber'de 
ibn Ebu Hakik'm oldiiriildilgii giin bir yay istedi. Ona uzun bir yay 
getirildi de : Bana ba§ka bir yay getirin, buyurdu. Sert bir yay getir
diler. Hz. Peygamber (s.a .) kaleye (bu yay ile bir ok) attl da ok gidip 
·alc;aldl, indi ve sonunda ibn Ebu Hakik'1 yatagmda iken oldiirdii. Bu- · 
nun iizerine Allah Tealft: ((Attlgm zaman da sen atmadm, ancak Allah 
atti.n ayetini indirdi. Bu, garibdir. Ancak isnadi, Abdurrahman ibn 
Ziibeyr ibn Niifeyr'e varmcaya kadar kuvvetlidir. Herhalde durum ona 
karu}ml§ olma,lldlr veya 0 ayetin, butiin bunlan i<;ine aldigmr kasdet
inek istemi§tir. Yoksa Enfa! St1resindeki ayetin akl§l, §iiphesiz Bedir 
k1ssas1 hakkmdad1r. Bu ise, alimlere gizli olmayan bir hust1stur. En 
dogrusun u Allah bilir. · 
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ikincisine gelince; yine ibn Cerir ile Miistedrek'inde Hakim, Said 
Museyyeb ve Zuhri'ye varan sahih bir isnadla rivayet ediyorlar 

~yle demi§Ierdir: Allah Rasulu (s.a.) Uhud gtinu Ubeyy ibn Ra
e o Z1rhlar1 i~inde iken bir harbe atmi§tl. Harbe onun . boyun ke-
~i kirrru§, ati uzerinde defalarca saga sola yaJlpalarm§ ve nihayet 

Unler sonra olumu bundan olmu§tur. Bununla Berzah'taki ve ahiret
i azablyla beraber agir bir azaba katlanmJ§tl. iki imamdan nakle-
en bu gOrU§ ger~ekten garibdir. Herhalde onlar bununla ayetin, hep
i i~ine ald1grm kasdetmi§ olsalar gerekir. Daha once de ge~tigi 
re ayetin, bu olaylar hakkmda nazil oldughnu kasdetmemi§lerdir. 
dogrusunu Allah bilir. · 

Muhammed ibn Ishak der ki : Bana Muhammed ibn Ga'fer ibn 
Zubeyr'in, Urve ·ibn ez-Zubeyr'den rivayetinde o, <eMti'minleri kendin-
en giizel bir imtihanla denemek i~indi.n ayeti hakkmda der ki: Dti§

manlarmm ~oklugu ve kendi sayrlanmn azhgma ragmen dii§manla
:na kar§l Allah'm onlan galib kllmas1, · onlar uze:rine olan nimetlerin
endir. Allah bunu onlara ooylece bildirmektedir ki Allah'm hakkm1 
ilip tams1nlar ve nimetlerine §iikretsinler. ibn Cerir de ayeti bu §ekil
e tefsir etmi§tir. Bir hadiste : Allah Teala bizi gtizel bir imtihanla im
ihAn etmi~tir, buyurulur. 

Allah Teala buyurur ki: ccMuhakkak ki Allah duayr i§itendir, kimin 
~a ve galibiyyete mtistehak oldugunu en iyi bilendir.n, ((I§te bu 

yledir. Muhakkak ki Allah, kafirlerin diizenini zayrfla.tlr.n ayeti, mey
a gel~n yard1m ve zaferle birlikte diger bir mujdedir. Muhakkak 

· Allah Teala onlara ilerde kafirlerin diizenini z.ayiflatacagmi, onlann 
erini hor ve hakir eqecegini, onlarm olan. her §eyin helak ve yok ola
grm bildirmektedir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

19 - Eger; fetih istiyor idiyseniz, i$te size fetih gel
mi!?tir. Eger vazge<;.erseniz bu, sizin i<;in daha hay1rhd1r. 
Yok tekrar donerseniz biz de doneriz. Toplulugunuz <;ok 

a olsa hiQ bir $eye yaramaz. Ciinkii muhakkak Allah mii'
minlerle beraberdir. 
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Allah Teala katirlere hitaben buyurur ki : ((Eger fetih istiyor idiy
seniz,>> eger Allah'tan yard1m ve fetih istiyor, du§manlanmz olan mu'
trlinlerle aramZI ayrracak hukmu ondan istiyor idiyseniz ccmuhakkak 
istediginiz size gelmi§tir.>> Muhammed ibn ishak ve ba§kalannm ZUh-

. ri'den, onun da Abdullah ibn Sa'lebe ibn Sagir'den rivayetine gore; 
Bedir giinu Ebu Cehil: Ey Allah'1m, o (Muhammed) akraoohg1 en <;ok 
k.esenimiz ve bilmedigimizi bize getirendir. Sabahleyin onu helak et, 
demi§ti. i§te bu, onun tarafmdan bir fetih istegi idi. Bunun tizerine 
ayetin sonuna kadar olmak iizere : ((Eger siz fetih istiyor idiyseniz; 
i§te fetih size gelmi§tir.n ayeti nazil oldu. imam Ahmed der ki : . IUze 
Yezid ibn Harlln .. . Abdullah ibn Sa'lebe'den rivayet etti ki kavim 
(mu'minlerle mii§rikler) kar§Ila§tiklannda Ebu Cehil : o, akrabahgt 
en <;ok kesenimiz ve bilmedigimizi bize getirendir. Sabahleyin ·onu he
lak et, diye dua etmi~ti de fetih isteyen o oldu. Hadisi Nesei tefs'r oo
bmda Salih ibn Keysan kanahyla Zuhri'den tahric etmi§tir. Hakim 
ise Miistedrek'inde hadisi Ziihri kanahyla rivayet etmi§ ve: Buhari ve 
MU.slim'in §al'tlanna gore sahihtir, ancak tahric etmemi§lerdir, demi§tir. 
Bu, ibn Abbas, Mucahid, Dahha.k, Katade, . Yezid ibn RumAn ve bir

, <;oklarmdan da rivayet edilm1§tir. Suddi der ki : Mti§rikler, Mekke'den 
Bedir'e .dogru <;Iktlklannda Kabe'nin orti.Uerine yapt§rtll§lar, Allah'tan 
yard1m dilemi§ler ve : Ey Allah'Im, iki ordudan en iistun olanma, iki 
gruptan en §erefli olanma ve iki kabileden en hay1rll olamna yarcilm 
et, demi§lerdi. Allah Teala · da : ((Eger siz fetih istiyor idiyseniz; i§te 
fetih size gelmi§tir.ll ayetinde: Sizin soylediginize muhakkak yarcilm 
ettim ki o da Muhammed (s.a.) dir, buyurur. Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn E&em : Bu, Allah Teala'mn mti§riklerden haber verdigi : ((Hani 
demi§lerdi ki : Allah'Iffilz eger bu, ger<;ekten Senin katmdan ise bize . . 
gokten ta§ yagdlr ... )) ayetidir, der. 

Allah Teala buyurur ki: ccEger (i<;inde bulundugunuz Allah'l inkar 
ve el<;isini yalanlamadan) vazge~erseniz bu, sizin i<;in (dtinyada ve 
ahirette) daha haytrhdlr. Yok tekrar donerseniz .biz de doneriz.>> Ba§ka 
bir ayette: ((Eger donerseniz biz de doneriz.n .(isra, 8) buyurulur ki 
bunun anlam1 §Udur : Eger siz, i<;inde bulundu~muz kiifiir ve sapik
'ltga donecek olursamz b~z de bu olaytn benzerine doneriz. Siiddi der 
ki : Eger tekrar fetih istemeye donerseniz biz de Muhammed i<;in fet
he, ona yardlma ve dii§manlanna kar§I onu muzaffer kllmaya doneriz. 
Ancak birinci a<;Iklama daha kuvvetlidir. 

((Toplulugunuz c;ok da olsa hi~bir §eye yaramaz.>> Toplayabilecegi
riiz kadar topluluklar toplasamz dahi Allah kiminle beraberse ona galib 
gelecek yoktur. Muhakkak ki Allah mii'minlerle beraberdir. Onlar pey
gamberin tarruftarland1r, Muhammed Mustafa'mn taraf1d1r. 
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20 -- Ey iman edenler; Allah' ave Rasuhine itaat edin. 
Dinleyip dururken ondan yuz vevirmeyin. 

21 - Hem dinlemedikleri halde; dinledik; diyenler 
gibi olmaym. 

22 - Allah katinda ca.nhlann en kotiisii; akletme
yen sag1r ve dilsizlerdir. 

23 --. Sayet Allah onlarda bir hayir gorseydi; onlara 
· ~ittirirdi. Eger i~ittirmi~ olsayd1; yine de yiiz vevirenler 
olarak arkalanru donerlerdi. · 

Allah Teala' mii'min kullarma, Allah'a ve Rasftliine .itaati emredi
yor, Kendisine muhalefetten, Zatm1 inkar eden, Kendisine kar§I inad
~nlara benzemekten onlan men'ediyor. Bu sebepledir ki : Allah'm 
izi neye \!ag1rd1gm1 bildikten sonra, dinleyip dururken O'ndan yiiz 
evirmeyin. O'na itaatl, emirlerine sanlmayt ve yasaklanm terketmeyi 
trakmaytn, buyuruyor. <<Hem ·dinlemedikleri ha1lde; dinledik, diyen

er gibi olmaym.» ayetinde, mii§riklerin kasdedildigi s()ylenmi§tir. ibn 
Cerir bu gO~ii ·tercih eder. ibn Ishak ise : Bunlar miinaflklardlr. Din-
eyip ve icabet eder olmad1klan halde; muna.f1klar, dinler ve icabet 

eder olduklanm izhar ederler, der. Sonra Allah Teala, ademogullann
an bu \!e§idin yaradlll§ ve huyca en kotiiler oldugunu haber verir ve 
uyurur ki: <<Allah katmda canlllarm en koti.isii; akletmeyen, (anla

mayan, · hakk1 i§itmekten) · sag1r ve ~izlerdir.n Bunlar, yarat1klann 
en kotUleridir·. Zira onlarm di§mdaki her canll, yarat1ld1klan §ey hu

U.sunda Allah'a itaat edicidir. Bunlar ise ibadet i\!m yaratild1klan halde 
Allah'1 inkar etmi§lerdir. Bu · sebepledir ki: «Kii~redenleri (hakkiyla) 

g;tramn misali; ba~np \!ag1rmadan ba§ka bir §ey duymayan (hay
anlar) a hayklramnki gibidir.1l (Bakara, 171) ayetinde hayvanlara ben

ilmi§lerdir. Ba§ka bir ayette de yine onlar hakkmda: «Onlar hay-
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vanlar gibidirler, hatta daha da sap1ktrrlar. i§te onlar, gafillerin ta ken
dileridir.JJ (A'raf, 179) buyurulmu§tur. Bu zikredilenlerden maksadm, 
Kuren'den Abdti.ddar ogullarmdan bir grup oldugu da soylenmi§tir. 
Bu gorti.§ ibn Abbas ve Mticahid'den rivayet edilmi§ olup ibn Cerir bu 
gorti§ti tercih eder. Muhammed ibn ishak ise; bunlar, mti.naf1k1ardlr, 
der. Ben de derim ki : Bu konuda mti§riklerle mtinaf1klar arasmda ·fark
!lhk yoktur. Zira onlarm her birisinden, s1hhatli bir anlaYI§ ve salib 
amellere yonelme s6ktiltip almmi§tlr. 

Sonra Allah Teala; onlann anlaYI§lan oldugu farz edilse bile bu 
anlayi§m s1hhatli olmad1gm1 haber vererek: ~<f?ayet Allah, onlarda bir 
haYir gorseydi onlara i§ittirirdi,. onlan anlaYI§h kllardl.JJ buyurur. So~ 
ztin takdiri §oyle olacaktlr : Fakat onlarda hay1r yoktur ve onlara anla
Yl§ vermemi§tir-. Zira Allah biliyor ki §ayet onlara i§ittirtili§, anlaYI§ 
verz:ni§ olsayd1 yine de anladlktan sonra inadlarmdan yiiz ~evirenler 
olarak arkalanm donerlerdi. 

24 Ey iman edenler; sizi hayat verecek ~eylere c;a-
girdigi zaman; Allah'a ve Rasulune icabet edin. Hem bilin 
ki; Allah ~uphesiz ki~i ile kalbi aras1na girer. Ve muhak
kak O'na donup toplanacaks1n1z. 

Size Hayat Verecek ~agr1 

Buhari der ki : Ey iman edenler, .s1z1 hayat verecek §eylere, sizi 
tslah edecek, sizi dtizeltecek, sizin menfaat1mza olacak §eylere ~agu
digi zaman Allah' a ve Rasultine icabet edin. Eize ishak... Ebu Said 
ibn Mualla'dan rivayet etti ki o, §byle anlatml§ : <<Ben namaz k1hyordum. 
Allah Rasulti (s.a.) bana ugray1p beni gag1rdl da namaz k1lmcaya ka· 
dar ana gitmedim. Sonra yamna vard1m. Bana gelmeni engelleyen ne
dir? Allah . Teata : «Ey iman edenler, sizi hayat verecek §eylere ga~r
digl zaman; Allah'a ve Rasultine icabet edin buyurmuyor mu?J> buyur
du ve eonra : <;1kmadan once sana 'Kur'an'daki en biiyti.k sureyi bildi~ 
recegim, dedi. Allah R~\llti. (s.a.) g1kmak iizere gitti de ona (soyledi
gini) hat1rlatt1m. Muaz der ki : Bize f?u'be ... Hz. Pey:gamber (s.a.) in 
asha.omdan birisi olan Ebu Said'den ounu i§itmi§ de o demi§ ki: 0, 
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b'el-Mesani diye adland1rilan «Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mah..:-
tur.» Fatiha sfuesidir. · Buhari'nin lafZl har.fi harfine boyledir. Bu 

dis, daha once Fatiha suresi tefsirinin ba§mda gegmi§ti ki rivayet 
ciri de orada verilmi§tir. 

Mucahid «Hayat verecek §eylere .. ,)) ayeti hakkmda bunlann; ((Hak, 
rgek)) oldugunu soyler. Katade ise; bunun, Kur'an oldugunu soyler. 
nda kurtulu§, takva ve hayat vard1r, der. Suddi de der ki: K.ufi.irle 

ilinlerinden sonra onlarm diriltilmeleri islam'dad1r. Muhammed ibn 
hak'm Muhammed ibn Ca'fer ibn Ziibeyr'den, onun da Urve ibn ·zu:. 
yr'den rivayetine go·re, «Ey iman edenler; si·zi · hayat verecek §eylere 
g1rd1g1 zaman; Allah'a ve Rasuliine idtbet edin.» ayeti hakkmda o, 
yle demi§tir: Allah'm zilletten sonra sizi aziz k1ld1g1, zaJifllktan som-a 

endisiyle sizi guglendirdigi, size kahr u galebe 9almalanndan sonra 
u~anlarm1z1 si:zden men'ettigi harbe gag1rd1g1 zaman icabet edin. 

ccHem bilin ki; Allah eyiiphesiz ki§i ile kalbi arasma girer.>> ayeti 
akkmda ibn Abbas der ki : Allah mu'min ile kiifiir arasma, ka.fir He 

an arasma girer, engel olur. ibn Abbas'm bu s5ziinrii Hakim, Miis
iedrek'inde mevkUf olarak rivayet etmi§ ve: Sahihtir, ancak Buhari 
·e Miislim tahric etmemi§lerdir, demi§tir. Hadisi, ibn Merduyeh ba§ka 

bir kanaldan merfU' olarak rivayet etmi§Se de, isnad1 zay1f oldugu igin 
hih degildir. En s1hhatli olam, mevkUf §ekildeki rivayetidir. Mucahid, 

Said, ikrime, Dahhak, Ebu Salih, Atiyye, Mukatil ibn Hayyan ve 
Siiddi de bOyle soylemi§lerdir; ·Kendisinden gelen rivayetlerden birinde 

e Miicahid, ccAllah §iiphesiz ki§i ile kalbi arasma girer.» ayeti hak
klnda: Nihayet onu akh ermez halde b1rak1r, demi§tir. Siiddi der ki: 
tnsanla kalbi arasma girer de O'nun izni olmaks1zm ne ihlan edebilir 
ne de kafir olabilir. Katade bu ayetin, c(Biz ona §ah damanndan daha 
yaklmZ.>> (Kat, 16) ayeti gibi oldugunu soyler. Bu ayete uygun dii§ecek 
hadisler, ·Allah Hasulii (s.a.) nden varid olmU§tUr. ~oyleki: 

imam Ahmed der .ki :. Bize Ebu Muaviye ... Enes ibn Malik (r.a.) 
den rivayet etti ki Hz. Peygamber (s.a.) c;okga: Ey kalbleri geviren, 
kalbimi dinin iizere sabit kl.l; derdi. Biz: Ey Allah'm elgisi, biz sana ve 
senin getirdigine iman ettik. Bizim hakk1m1zda korkuyor musun? de
dik de : Evet, muhakkak ki kalbler Allah'm parmaklanndan iki par
mak arasmQ.adlr, onlan gevirir, buyurdu. Tirmizi de hadisi Kitab'iil
Kader'de Camia kanahyla .. . Enes'den rivayet etmi§ ve hasendir de
mi§tir. Yine Tirmizi, birgoklanndan A'me§ kanallyla ... Cabir'den ha
disi rivayet eder ki Ebu Si1fyan kanallyla Enes'den rivayet edilen hadis 
en s1hhatli olamd1r. 

Abd ibn Humeyd Miisned'inde der ki: Bize Abd.ulmelik ibn Amr ... 
Rilal (r.a.) den rivayet etti ki Hz. Peygamber (s.a.) §oyle dua buyururdu: 
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Ey kalbleri <;eviren, kalbimi dinin iizerine sabit k1l. Bu hadisin isnad1 
kuvvetli olmakla beraber kopukluk V'ard1r. Bununla birlikte Siinen sa
hiplerinin §artlanna uygundur ve fakat Siinen sahipleri, bu hadisi tah
ric etmemi§lerdir'. imam Ahmed der ki: Bize Velid ibn Miislim .. . 
Sem'an -el-Kilabi (r.a.) den rlvayet etti ki o, Allah Rasftlu (s.~.) nii 
§oyle buyururken i§itmi§: A'lemlerin Rabbi olan Rahman'm parmakla
nndan iki parmag1 arasmda olmayan hi<; bir kalb yoktur. Onu dog
rultmak istedigi zaman dogrultur; kaychrmak, saptirmak istedigi za
man saptmr. Allah Rasftlii §Oyle dua buyururdu : Ey kalbleri «;eviren, 
kalblerimizi dinin iizere sabit k1l. Aynca §Oyle buyurmu§tur : Terazi; 
Rahman'm elindedir, onu al<;altir, yiikseltir. Nesei ve ibn Mace de, Ab
durrahman ibn Yezid ibn Cabir'den hadisin bir benzerini zikretnii§ler
dir. imam Ahmed der ki: Bize Yunus ... Ai§e'den rivayet etti ki o, §oyle 
demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) 'nun du'a buyurdugu dualardan birisi: 
Ey kalbleri <;eviren, kalbimi dinin iizere sabit kll, duas1d1r. Ben : Ey 
Allah'm el<;isi, bu duayt <;ok tekrarhyorsun, dedim de : Muhakkak ki 
insanm kalbi, Allah'm parmaklanndan iki parmak arasmdad1r. Diledigi 
zaman onu kaydmr, diledigi zaman dogrultur, buyurdu. 

· imam Ahmed der ki: Bize Ha§im . .. Ummii Seleme'den rivayet etti 
ki Allah Rasulii (s.a.) duasmda «;ok<;a: Ey Allah'Im, ey kalbleri <;eviren, 
kalbimi dinin iizere sabit kll, derdi. Ben : Ey Allah'm el<;isi, kalbler 
«;evrilir . mi? dedim de: Evet, Allah'm ademogullanndan yaratmi§ ol
dugu hi«; bir 1n.san yoktur ki; kalbi, Allah Teala'mn pannaklanndan iki 
parmak arasmda olmasm. Eger Allah dilerse onu dogrultur, dilerse sap
tmr. Rabb1m1z Allah'tan bizi hidayete erdirdikten sonra kalblerimizi 
egriltmemesini dileriz. Katmdan bize rahmet vermesini :isteriz. Muhak
kak 0 Vehhab'd1r, buyurdu. Ben : Ey Allah'm el«;isi, kendisiyle nefsime 
dua edecegim bir duayt bana ogretmez misin? dedim de; evet, ogreti
rim : De ki : Ey- Allah'Im, l?eygamber Muhammed'in Rabbi, giinah1m1 
bana bagi§la, kalbimin kinini gider, beni ya§attlgtn siirece fitnelerin 
saptmcilarmdan (dalalete dii§iiriicii fitnelerden) beni koru, de, bu
yurdu. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Abdurrahman... Abdullah ibn 
Amr'dan rivayet etti ki o, Allah Rasulii (s.a.) nii §oyle buyururken i§it
mi§ : Muhakkak ki ademogullarmm kalbleri bir tek kalb gibi Rahman'm 
parmaklanndan. iki parmak arasmdad1r, diledigi §ekllde onlan <;evirir. 
Sonra Allah Rasulii (s.a.) : Ey Allah'Im, ey kalbleri <;eviren, kalbleri
mizi Senin itaatma ~evir, diye dua buyurdu. Hadisi tahricde Miislim, 
Buhari'den aynhr ve tek kallr. Aynca Miislim Nesei ile birlikte hadisi 
Hayve ibn §iireyh el-Mlsri'den rivayet etmi§tir. 
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25 ·- Bir de f~tneden sak1n1n ki.; ic;inizden yaln1z zul
medenlere eri~mekle kalmaz. Hen1 biliri ki muhakkak Al
lah azab1 ~iddetli oland1r. 

F'itneden Salnrun 

Allah Teala inanan kullanm sadece giinah i§leyenlere, giinahkar
lara has olmayacak, kotiiliik i§leyenlere ve ba§kalanna §ami! olacak bh· 
fitneden, bir deneme ve imtihandan sakmdmyor ki, o geldigi zaman 
asia def'edilemez ve kaldmlama:z. imam Ahmed der ki : Bize Ha§im 
ogullan kOlesi Ebu Said ... Mutarrif'den rivayet etti ki o, §oyle demi§tir : 
Biz Ziibeyr'e : Ey Ebu Abdullah, size ne oldu? Oldiiriilen halifeyi zayi' 
ettiniz, son:ra kamm istemeye geldiniz, dedik de Ziibeyr (r.a.) : Biz; Al-
ah Rasulii (s.a.), Ebubekir, Orner ve Osman (r.a.) zamaninda ((Bir de 
.itneden sakmm ki; i~inizden yalmz zulmedenlere eri§mekle kalmaz.» 
ayetini okur· ve fakat kendimizin bu ayetin hiikmii. altma girecegimizi 
hi~ sanmazd1k. Sonunda bizden olanlar oldu, dedi. Hadisi Bezzar, Mu-
arrif'ten, o da Ziibeyr'den rivayet etmi§tir. Bezzar der ki : Mutarrif'in 

Ziibeyr'den bundan ba§ka bir hadis rivayet ettigini bilmiyoruz. Bu ha
disin bir benzerini Nesei de, Cerir ibn Hazim kanahyla ... Ziibeyr'den 
~1vayet eder. ibn Cerir rivayet ediyor: Bana Haris .. . Hasan' dan rivayet 
etti ki Ziibeyr : ccBir de fitrieden sakmm ki; i~inizden yalmz zulmeden
ere eri§mekle kalmaz.» ayetini kasdederek : Biz, Allah Rasulii (s.a.) 

ile beraberken bununla korkutulmU§ ve fakat bu ayetin bize mahsus 
oldugunu sanmann~tik, dedi. Hadisi H;umeyd, Hasan'dan, o da Ziibeyr 
(r.a.) den aym §ekilde rivayet etmi§tir. Davud ibn Ebu Hind, bu ayet 
hakkmda Hasan'dan rivayetle der ki : Bu ayet; Hz. Ali, Hz. Osman, 
Talha ve Ziibeyr ~Allah hepsinden ho§nU.d' olsun- hakkmda nazi! 
olm~tur. · · 

Sfrfyan es-Sevri, Salt ibn Dinar'dan, o Ukbe iJ:m Sahban'dan riva
yet ediyor ki o, Ziibeyr'i §Oyle derken i§itmi§ : Ben, uzun siire ccBir de 
fitneden sak.lmn ki; i~inizden yalmz ·zulmedenlere eri§mekle kalmaz. 
Hem bilin ki muhakkak Allah azab1 §iddetli oland1r.)) ayetini okudum 
ve fakat bu ayette kasdedilenlerin biz oldugunu ve bizim bunun ehli 
oldugumuzu ,sanmami§tim. Bu haber, ba§ka §ekillerde de Ziibeyr ibn 
Avvam'dan rivayet edilmi§tir. 

Siiddi : Ozellikle Bedir ehli hakkmda nazil olmu§tur. Cemel vak'as1 
giinii musibete du~ar kald1lar, birbirlerini oldiirdiller, der. ibn Abbas'-
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tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ise «Bir de fitneden sakmm ki; i~iniz
-den yalmz zulmedenlere eri~mekle kalmaz.>> ayetinde, ozellikle Hz. Pey
gamber (s.a.) in ashabmm kasdedildigini S.Oylemi~tir. Bu ayetin tefsi
rinde yine ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha. der ki : Alla~ 
Teala mii'minlere; aralarmda ona kar~1 susmak suretiyle mUnkeri ka
bullenmemelerini emreder. Eger mi.inkeri kabullenecek olurlarsa Allah 
Teala hepsine birden azab eder. Bu, gergekten gi.izel bir a<;1klam~d1r. Bu 
sebepledir ki Mi.icahid, «Bir de fitneden sakmm ki; i~inizden yalmz zul
medenlere er~mekle kalmaZ. >> ayeti hakkmda : Bu dahi sizin i<;indir, de
mi~tir. Dahhak, Yezid ibn 'Ebu Habib ve bir~oklan da bOyle soyler. ibn · 
Mes'ud der ki: Sizden fitne ic;ine d~meyen hie; kimse yoktur. Allah 
Teala: «'Mallanmz da, «;ocuklanmz da ancak birer imtihandir.n (Enfal, 
28) buyurmaktruhr. Sizden herhangi bir kimse eger Allah'a s1gmacak 
ise; o, sap1khga di.i§i.iri.ici.i fitnelerden (imtihanlardan) Allah'a slgm
sm. ibn Mes'ud'un bu sozi.ini.i ibn Cerir rivayet etmi§tir. Burada her 
ne kadar hitab Sahabe'ye ise de bu sakmdlrmanm Sahabe ve ba~kala
nm i~ine ald1g1, herkes hakkmda. umumi oldugu sozi.i sahihtir. Fitne
lerden saklndlrma konusunda varid olan hadisler de buna delalet et
mektedir. Bu mesele i~in bu konularm a~Iklanacagi mi.istakil bir kita
brmiz vard1r. Nitekim imamlar da boyle yapllll§lar ve bu konuya tahsis 
ettikleri eserler meydana getirmi§lerdir. Bu hususta zikredilenlerin en 
onemlilerinden birisi, imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U hadistir : 
imam Ahmed der ki: Bize Ahmed ibn Haccac ... Adiyy ibn Umeyra'dan 
rivayet etti ki o, Allah Rasuli.i (s.a.) nU §6y1e buyururken i§itmi§ : Mu:-~ 

hakkak ki Allah Teala, havass'm i~ledikleri ile umuma azab etmez. :Ne 
zaman ki avam, aralarmda yasaklananlarm i.~lendigini gori.ip bunu 
men'etmeye giig yetirdikleri halde men'etmezlerse; i§te o zaman .Allah 
Teala, hem ha.vass'a hem de avama az~b eder. Hadisin isnadmda mi.ib-
hem (ismi verilmeyen) bir ravi vard1r ve Ki.itiib-i Sitte ashabl hadisi 
Ki.iti.ib-i Sitte'de tahric etmemi§lerdir. En dogrusunu Allah bili,r. 

imam Ahmed der ki: Bize S.fileyman Ha§imi. .. Huzeyfe ibn Yem· 
rnan'dan rivayet etti ki Allah Ras\UU (s.a.) §6yle .buyurmu§tur: Nefsim 
kudret elinde olan (Allah)la yemin ede.rim ki ya iyiligi emreder, kotU
li.iklerden men'edersiniz; ya da Allah Teala katuidan size oyle bir azab 
gonderir ki sonra ona dua edersiniz de sizin duamza icabet etmez. 
imam Ahmed hadisi Ebu Said'den, o da ismail ibn Ca'fer'den rivayet 
etmi§tir. Bu rivayette hadisin son klsm1 §Oyledir : Ya da Allah Teala 
sizin i.izerini'ze oyle bir kavim gonderir ki sonra ona dua edersiniz, 
fakat duamza icabet etmez. Yine imam Ahmed der ki : Bize Abdullah 
ibn Ni.imeyr ... Ebu Rukad'dan rivayet etti ki, o §Oyle anlatmi§tlr : KO-· 
lemle beraber ~lkml§tim, Huzeyfe'nin yamna ugrad1k. o;~oyle diyordu : 
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Allah Rasulu (s.a.) nun zamanmda birisi (~u) kelimeyi kon~mtL§ ol
saydl munM1k olurdu. Ben, sizden birisinden bu kelimeyi bir oturu~ta 
dort kere i~itiyorum. Siz ya iyiligi emreder, kottiltiklerden men'eder, 
l1ayra · te:}vik edersiniz ya da ~Uah Teala. topunuzu bir azab ile kokun
den kaz1r. VeY.a sizin uzerinize §erlHerinizi emir yapar, sonra haytrhla
nruz dua. eder de oniann duasina icabet olunmaz. Yine imam Ahmed, 
Yahya ibn Said kanallyla ... Nu'man ibn Be§ir (r.a.) den rivayet ediyor 
ki, o bir hutbesinde iki parmag1 ile iki kulaklanna i§aretle §Oyle demi§ : 

Allah'm yasaklannda duran (yasaklanna riayet eden ile) onlann 
i<;ine dti§en kimselerin misali, bir gemiye (binmek uzere) yonelmi§ olan 
bir kavmin misali gibidir. Onlardan baz1s1; geminin alt tarafma, dti§
mti§, diger kiSmi ise; iist tarafma dti§mti§ttir. Altta olanlar su almak 
istedikleri zaman tisttekilerin arasmdan ge<;erlerdi. Bunun iizerine dedi
ler ki : Kendi paytmizda bir delik a<;sak da oradan su alsak ve 'iisttimiizde 
olanlara eziyyet vermesek. Eger (iisttekiler) onlan, i~leriyle ba§ ba§a bi
rakirlarsa, toptan helak olurlar. Ellerinden tutarlar (men'ederlerse) top
tan kurtulurlar. Hadisin tahrlcinde Buhari, MUslim'den aynlmi§ tek 
kalmi§tlr. Buharl hadisi «e§-~erlke>> ve <~e§-~ehadat>> oolumlerinde ri
vayet et~i§tir. Tirmizi ise hadisi, buradakinden ba§ka ~ir §ekli ile 
Kitab'Ul-Fiten'de Suleyman ibn Mihran el-A'me§'den, o da Amir ibn 
~rahil e§-~a'bi'den rivayet etmi§'tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Htiseyn ... Hz. Peygamber (s.a.) in ha
mmi Ummii Seleme'den rivayet etti ki o, Allah ,Rasulu (s.a.) nu §Oyle 
buyururken i~itmi~: Ummetim i<;inde kottiliikler ortaya <;1kt1g1 (a<;Ik 
oldugu) zaman Allah Teala katmdan hepsine birden azab eder. Ben: 
E.'y Allah'm el<;isi, onlann i<;inde salih insanlar yok mudur? dedim de 
o : Evet vardrr, buyurdu. · Ummii 'Seleme : 0 halde onlara bunu nasll 
yapar? demi~, Rasulullah (s.a.) da §byle buyttrmu§ : insanlann ba§ma 
gelen onlann da ba§ma gelir, sonra Allah'tan bir 'bagi§lanma ve ho§
nudluga Ula§Irlar. 

imam Ahmed der • ki : Bize Haccac ibn Muhammed... el-Munzir 
ibn Cerir'den, o da babasmdan rivayet etti ki Allah RasulU (s.a.) §byle 
buyurmu§ : i<;lerinde gunah i§leyenlerden daha guc;IU ve kOtUIUkleri 
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men'etmeye kadir kimseler olup ta kotiiHikleri degi§tirmeyen, giinah
lan i§leyen hi~ bir kavim yoktur ki Allah Teala onlarm topuna birden 
azab etmesin -veya onlann hepsine birden azab isabet etmesin- Ha
disi Ebu DavO.d, Miisedded kanahyla ... Ebu ishak'tan rivayet etmi§tir. 
Yine imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Oa'fer.. . Ubeydullah 
Ibn Cerir'den, o da babasmdan rivayet etti ki Allah R~ulii (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur : t~Ierinde giinahlar i§lenen~ giinah i§leyenlerden daha 
gii~lii ve daha ~ok olup ta bunlan degi§tirmeyen hi9 bir kavim yoktur 
ki Allah onlann hepsine birden azab etmesin. imam Ahmed hadisi ay
nca Veki' kanahyla ... Ebu Ishak es-Siibey'i'den de rivayet etmi§tir . . ibn 
Mace ise hadisi Ali ibn Muhammed'den, o da Veki'den rivayetle tahric 
etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Sfrfyan ... Hz. Ai§e'den rivayet etti 
ki Hz. Peygamber (s.a.) : Yeryiiziinde kotiiliik zahir oldugu zaman Al
lah Teala yeryi.i:zii ehline baskmmi indirir, buyurmu§. Hz. Ai§e: t~Ie
rinde Allah'a itaat edenler varken mi? demi§ te Allah Rasulii: Evet, 
sonra Allah'm rahmetine kavu§urlar, buyurmu§. 

26 - Hatlrlay1h ki bir zamanlar siz yeryiiziinde azhk· 
tm1z, zay1f say1hrdmiz. insanlann sizi tutup kapmasmdan 
korkuyordunuz. Size ev bark verdi, yardimiyla destekledi 
ve temiz l?eylerden nziklandJrdL Ta ki !?ii:l,rredesiniz. 

Allah Teala, inanan kullanna nimetlerini ve onlara olan. ihsamm 
beyan buyuruyor. Onlar azhktilar, onlan c;ogaltti. Zayif sayilirdilar, 
korkuyordular; onl·an gii~lendirdi ve onlara yard1m etti. Fakir, muh
tac; idiler de onlara temiz §eylerden nZik verdi; onlan c;ogaltt1, Allah'a 
itaat ettiler, onlara emrettiklerinin tamamma sanldilar. Bu, mii'min
lerin Mekke'de kald1klan z'amandaki halidir. Orada azhktilar, korku
yorlardl ve zor durumdaydilar. Allah'm diger iilkelerinden mii§rigi; 
mecU.sisi ve rumu ile insanlarm, kendilerini tutup kapmasmdan kor
kuyorlardl. Azhklan ve kuvvetsizlikleri sebebiyle onlann hepsi kendi
lerine dii§man · idi. Medine'ye hicretlerine izin velilinceye kadar, du
rumlan bOyle kalmakta devam etti. Nihayet Allah TeB.la onlan Medi
ne'ye SI~ndlrdi, Medine halkmi onlar i.~in hazirladi, onlar da kendile
rini SI~ndlrdilar, Bedir ·giinii ve ba§ka giinlerde oniara yard1m ettiler, 
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mallan ile desteklediler, Allah'a ve Rasuliine itaat yolunda canlanm 
!eda ettiler. 

Katade ibn Diame es-SedU.Si -Allah ona rahmet eylesin- «Hatlr
laym ki, bir zamanlar siz yeryiiziinde azllktlmz.» ayeti hakkmda der 
ki: Araplarm bu kabllesi; insanlann en zelili, hayat bal{lmmdan en mut
suzu, kannlan en a<; olam, derileri en <;Iplak olam, sap1khklan en a<;Ik 
olan1 idiler. Bir ta§m ba§mda iran ve Rum arslanlar1 arasmda bagh, 
mahkum durumdayd1lar. Allah'a yemin olsun ki o giin i<;in iilkelerinde, 
Jl.sanlann kendi'lerini <;ekemeyecekleri hi<; bir §eyleri yoktu. Onlardan 
ya§ayan mutsuz olarak ya§ar, Olenleri ise ate§te yak11lr yok edilirdi. Ye
nilirler, yemezlerdi. Allah'a yemin olsun ki o giin i<;in yeryiiziinde ko
naklan bakimmdan onlard.an daha kotii hi<; bir kabile bilmiyoruz. Ni
hayet ,Allah Teala islam'1 getirdi, islam'I iilkelerde yerle§tirdi, onunla 
r1zkl geni§letti, islam ile onlan insanlann boyunlarmda hakim krallar 
yaptl. Allah Teala islam ile onlara gordiiklerinizi verdi. 0 halde Allah'm 
nimetlerine §iikrediniz. Muhakkak ki Rabbm1z nimet vericidir, §iikrii 
sever. ~iikredenler muhakkak ki Allah'tan artlrmaya (artmlmaya) laJlk 
olanlard1r. 

®~~~~~;~.,t~)J;S;JJ\.f.l\\)ji~~G)\~jf 
~t.., ,;~' .- • _,' "'""~ ••k),//o~0 -/-/ 
~ ~ _;,:~~'S'Jqr~l';\J ry.\\1\~'; 

27 - Ey iman edenler; Allah'a ve peygamberine iha
~et etmeyin. Bile bile kendi emanetleiinize h1yanet etmi~ 
olursunuz. ' 

28 - Hem bilin ki; mallarm1z da, <;ocuklanniz da an
cak hirer imtihandrr. Ve Allah katmda biiyiik miikafat 
var~. 

Allah'a ve RasiUiine ihanet Etmeyin 

Abdullah ibn Ebu Katade ve Ziihri derler ki : Bu ayet, Ebu Liiba
oe ibn Abd'iil-M~nzir hakkmda nazi! olmU§tUr. Allah Rasulii (s.a.) 
-nu, Allah Rasulii (s.a.) niin hiikmiine raz1 olm:alan i<;in Kurayza ogul
anna gondermi§ti. Kurayza ogullan, bu konuda onunla isti§arede bu
undular da onlara §Oyle bir i§aret yapt1 -eliyle boynuna i§aret etti
ununla (Allah Rasulii'niin hiikmiiniin) bogazlama olacagtm kasdet-
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rni~ti. Sonra Ebu Liibabe'nin akh ba§ma geldi ve Allah'a., Rasulti'ne iha· 
net etm~ oldugunu anlad1. Oliinceye veya Allah tevbesini kabul edin
ceye kadar hi~bir zevk tatmayacagJ.na yemin etti. Medine mescidine 
geldi, kendini mesciddeki direklerden birine baglad.t, bu ~ekilde dokuz 
giin kald.1. Nihayet takatsizlikrten baytld1, dii§tii. Sonunda Allah Teala, 
onun tevbesini kabul ettigini Rasuliine bildirdi. insanlar Allah'm tev
besini kabul ettigi miijdesini bildirmek iizere gelip onu direkten c;oz· 
mek istediler. Allah Rasulii (s.a.) gelip bizzat eliyle onu ~ozmedikc;e 
kimsenin kendisini direkten c;ozmemesine yemin etti. Hz. Peygamber · 
(gelip onu elleriyle) c;ozdii. Ebu Liibabe: Ey Allah'm elc;:isi, muhakkak 
ben (Allah tevbemi kabul buyurursa) biitiin mahm1 sadaka olarak ver
meyi adam1§t1m, dedi de Hz. Peygamber: U~te birini sadaka olarak 
vermen sana yeter, buyurdu. 

ibn Cerir der ki: Bana Haris ... Mugire ibn §u'be'den rivayet etti 
ki o, §6yle de~tir : «Ey iman edenler; Allah'a ve peygamberine ihanet 
etmeyin.l) ayeti, liz. Osman (r.a.) m Oldiiriilmesi hakkmda nazil ol
mU§tur. (I) 

Yine ibn Cerir der ki: Bize Kas1m ibn Bi§r ibn Ma'ruf ... Cabir 
ibn Abdullah'tan rivayet. etti ki Ebu Siifyan Mekke'den c;:tkmi§tl. Cib
ril, Allah Rasillii (S.a.) ne gelip: Muhakkak Ebu Siif):'an falan falan 
yerdedir, demi§ti. Hz. Muhammed (s.a.) de ashabma: Muhakkak Ebu 
Siifyan falan falan yerdedir. Ona kar§I c;:1k1mz ve (bu durumu) gizle
yiniz, buyurdu. MiinM"1klardan birisi Ebu Siifyan'a: Muhakkak ki Mu
hammed size kasdederek c;:1ktyor, tedbirinizi aim, diye yazd1 da Allah 
Teala : «Ey iman edenler; Allah'a ve peygarriberine ihanet etmeyin. 
Bile bile kendi . emanetlerinize hiyanet etmi§ olursunuZ.ll ayetini indirdi. 
Bu, gerc;:ekten garib bir hadistir. isnad1 ve siyak1 §iiphelidir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hatlb ibn Ebi Beltea ha.disesi 
~yle anlatthyor: Fetih senesi Hat1b ibn Ebi Beltea Kurey§'e Allah 
RasUlii (s.a.) niin onlara dogru yiiriiyecegini bildiren bir mektup yaz
ffil§tl. Allah Teala, :Rasuliinii buna muttali' k1ld1 da Hz. Peygamber . 
mektubun pe§inden birini gonderip geri getirtti. Hatib'I huzuruna ahp 
yaptlgm1 ikrar ettirdi. Orner jbn Hattab kalk1p : Ey Allah'm elc;:~si, 
onun boynunu vurmayaytm m1? Muhakkak ki o; Allah'a, Rasultine ve 
mii'minlere ihanet etmi§tir, dedi de Allah Rasulii: Onu b1rak. Muhak-

(1) Hz. Osman'm iildiiriilmesi Kur'an'm niizUliiniin tamamJanmasmdan ve Hz. Peygam-
. ber (s.a.) in oliimiinden uzun bir zaman sonra vuku bulmu§tur. Mu~ire lbn l)u'be (r.a.) 

herhalde bu ayetin Hz. Osman'm oldiiri.ilmesi gibi bi.iyiik bir hadiseye mutab1k · oldu
~nu kasdetmi§ o!!;a gerektir. Zira on~n Oldiiriilmesi: Allah'a ve RasUli.ine. emanete 
bir h1yfmettir. Htyanet '.etmi§ olduklar1 emanet ona biat etmi§ olmalandtr. (Arap~& 
ne~ri haztrlayanlar) · 
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ak o, Bedir'de bulunmU§tur. Nerden biliyorsun; belki Allah Teala Bedir 
h.line muttali' olmu§ ve : «Dilediginizi i§leyiniz, muhakkak sizi bagt§-
dlm.,, buyurmu§tur, dedi. . 

Ben de derim ki: Ozel bir sebep iizerine varid oldugu her ne kadar 
hlh ise de bu ayetin umumi olmas1 da dogrudur. Alimlerin cumhur'u 

atmda sebebin hususiligi degil de lafzm umlimi olU§U allmp kabul edi
lr. Hiyanet kii<;ii.k, biiylik, i§leyen ii.zerinde kalan ve ba§kalarma ge<;en 
tinahlar hakkmda umumidir. · 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ((Bile bile kendi emanet
erinize hiyanet etm.i§ olursunuz.)) ayeti hakkmda der ki: Emanet; Al
ah'm kullanna farz kilmi§ oldugu amellerdir. Allah Teala buyurur ki: 
Hiyanet etmeyin, onlan bozmaym.)) Bir rivayette de Ali ibn Ebu Talha 
Allah'a ve peygamberine ihanet etmeyin.'' ayetinde §oyle buyUruldu-

nu soyler: Allah Rasulii'nii.n siinnetini terk etmek ve giinahlan i§
emek suretiyle. Muhammed ibn ishak der ki: Bana Muhammed Ibn 
a'fer Ibn Zii.beyr, bu ayet hakkmda Urve ibn Zii.beyr'den rivayet etti 

buranm anlam1 §Udur: Allah'a sizden kendisi ile ho§nud olacag1 
k1 izhar edip te gizlice ona muhalif §eyler yapmaym1z. Muhakkak 
bu, emanetlerinizin helaki ve kendinize hiyanettir. Sii.ddi der ki : 

. llah'a ve Rasftliine ihanet ettikleri zaman, muhakkak emanetlerine 
.'yanet etmi§ olurlar. Yine Sii.'ddi §6yle diyor: Hz. Peygamber (s.a.) 
en bir soz i§itir ve bunu yayarlard1 da sonunda bu; mii§riklere ula
. rd1. Abdurrahman ibn Zeyd der ki : Munat1kHmn yapml§ olduklan 
.bi Allah'a ve Rasulune ihanet etmenizden sizi men'etmi§tir. 

Allah Teala : ((Hem bilin ki; mallanmz da, c;ocuklanmz da ancak 
:rer imtihand1r.n buyurur ki bt<n1ar, Allah'tan sizin i<;in bir imtihan, 
r denemedir. Zira bunlan size, bu nimetler iizerine ona ~iikredip, 

unlar hususunda Allah'a itaat m1 edeceksiniz yoksa bunlarla Allah'l 
rak1p onlarla m1 me§gul olacaksuuz, diye vermi§tir. Nitekim ba§ka 

yetlerde §Oyle buyurur: ((Dogrusu; ~allanmz ve <;ocuklanmz, sizin 
in bir imtihandtr. Bii.yii.k miikafat ise Allah katmdad1r.n (Tegabiin, 

· 5), ((Bir imtihan olarak size iyilik ve kotiilii.k veririz.,, (Enbiya, 35), 
Ey iman edenler; mallaru1tz ve <;ocuklanmz, sizi Allah'I anmaktan 
hkoymasm. Kim bunu yaparsa; . i§te onlar, hiisrana ugrayanlann ta · 
endileridir.'' (Miinafikun, 9), ccEy iman etmi§ olanlar; e§lerinizin, <;o
uklanmzm i~inde size dti§manllk edenler de vard1r. Onlardan sakmm.n 
Tegabiin, 14). 

ccVe Allah katmda bii.yiik mii.katat vardtr.)) Allah'm sevab1, ihsan
an, _cennetleri sizin ic;in mallardan ve <;ocuklardan daha haytrhdtr. Zi- . 
· onlardan dii§man da <;tkabilir. Birc;ogu zaten size hi<; bir fayda ver
.ez. Allah Teala yegane tasarruf sahibi, diinya ve ahiretin malikidir. 

\ 
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K1yamet gtinu 90k sevab O'nun katmdadir. Bir eserde (hadiste) Allah 
Teala §Oyle buyurur: Ey ademoglu, Beni iste ki Beni bulasm. Beni bul
dugun takdirde her §eyi bulmu§ olursun. Eger seni b1rak1r gec;ersem 
her §eyi ka<;IriDI§ olursun. Ben sana her §eyden daha sevgiliyim. Allah 
Rasulu (s.a.) nden rivayet edilen sahih bit hadiste §6yle buyrulur : 

u~ §ey vardir ki bunlar kimde olursa bunlarla imfn'lm tachm bul
IDU§ olur : Allah ve Rasulfinun kendisine bu ikisi d.I§mdaki her §eyden 
daha sevgili oldugu ki§i. Birisini ancak Allah i<;in seven ki§i. Allah 
Teala kendisini kufUrden kurtardiktan .sonra a te§e atilmak kendisine 

- ktifre donmekten daha sevimli olan ki§i. Hatta Allah Rastl!Unun se-vgisi 
gocuklar, mallar ve nefislerin sevgisinden daha oncedir. Nitekim sahib 
bir hadiste Allah Rastllu (s.a.) §Oyle buyurmw~tur : «Ne.fsim kudret 
elinde olan (Allah) a yemin ederim ki ben kendisine nefsinden, aile
sinden, malmdan ve biitfin insanlardan daha sevgili olmad*c;a sizden 
birisi hakklyla iman etmi§ olmaz. 

29 - Ey iman edenler; Allah'tan korkarsan1z 0, size 
iyi ile kotuyii ay1rd edecek guv verir. Suvlaninzi orter' ve 
sizi bag1~lar. Allah buyiik lutuf sahibidir. 

ibn Abbas, Suddi, Mucahid, tkrime, nahhak, Katade ve Mukatil 
ibn Hayyan; ayetteki «Furkan» kelimesini, «<;Ikl§ yerin olarak ~Ikla
mi§lardlr. Mucahid «DOnyada ve ahirette.n fazlahgmi getirir. 'ibn Ab
bas'tan gelen bir rivayette ise bu kelime «kurtulU§» olarak, yine ondan 
gelen ba§ka bir rivayette de <lyardlm» olarak ac;Iklanrm§'tlr. Muhammed 
ibn ishak bu kelimeyi : «Hak ile batil aras1p1 ay1rmak,» §eklinde a<;Iklar. 
ibn ishak'm bu a9Iklamas1, kendfnden once gec;enlerden daha umtlmi
dir. Hepsini de i<;ine almaktadir. Zira her kim, Allah'm emirlerini i§le
mek, yasaklanm terk etmek stlretiyle Allah'tan korkarsa; hakkl batil-· 
dan aytrma bUgisine sahip olmu§ olur. Bu da dunya i§lerinden kurtu-

' 
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1~, bir ~lkl§ yeri bulmaya ve yardlma sebeptii'. Aynca klyamet giinh 
mutlu olmasma, giinahlannm bagi§lanmasma ve giinahlarmm insan
lardan gizlenmesine sebeptir. Bunun yanmda Allah'm bol sevabma nail 
olmasma da bir sebep te§kil eder. Nit.ekim Allah Teala, ba§ka bir ayette 
§Oyle buyurmaktadir : «Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygam
berine inaruri ki, size rahmetini iki kat versin ve size I§Igmda yiirii
yeceginiz nur lutfetsin. Ve sizi ba~§lasm. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» 
(Hadid, 28). 

30 -Rani ki.ifredenler; seni tutup baglamak, yahut 
oldiirmek veya Qikarmak iQin di.izen kuruyorlard1. Onlar 
di.izen kurarlarken -Allah da di.izenlerine -mukabele edi- . 
yordu. Allah, di.izen kuranlara mukabele edenlerin en ha
yrrhs:tdrr. 

Diizen Kuranlar 

ibn Abbas, Miicahid ve Katade ayetteki ( · .!J J-: ~ kelimesmi 
baglamakla a~Iklarlar. Ata ve ibn Zeyd ise h~psetmekle tefsir etmi§
lerdir. Siiddi; bu fiilin kokiiniin, hapsetme ve baglama _anlammda oldu
gunu soyler. Siiddi'nin sozii, digerlerinin ooylediklerini de i~ine alma_k-
achr ve qiger kavilleri bir araya toplami§tlr. Buna gore 'Qu kelime, . 

<;ogu kere bir ba§kasma kotiiliik yapmak isteyenin i§i hakklnda kulla~ 
ruhr. 

Siineyd'in Haccac'dan, onun tpn · Ciireyc'den rivayetine gi)re · Ata 
der ki : Ubeyd ibn Umeyr'in §Oyle dedigini . i§ittim : Hz . . Peygamber 
(s.a.) i tutup baglamak veya oldiirmek veya 'oriu ~Ikarnia~ ~ere diizen 
kurd:uklannda, amcas1 Ebu Talib Hz. Peygamber'e. : Senm h~kkmda 
ne diizen kurduklar1m biliyor musun? diye -~ormu§, Hz. Peygamber :_. 
Beni biiyillemek veya oldiirmek veya ~1karmak istiyorlar, demi§ti. Ebu 
Talib: Sana bunu kim haber verdi? diye ~ordu da Allah Rasulii: «Rab
brm>> diye cevab verdi. Ebu Talib: Senin Rabbm ne _giizel Ra,b'<;hr. O'na . 
haytr tavsiye et, dedi de Allah Rasulii : Ben mi. O'na hay1r-tavsiye ede- . , 
egim? Aksine o bana hayir tavsiye eder, buyurdu. Ebu Ca'fer Ibn Cerlr 

Jer ki: Bana Muhammed Ibn ismail el-Basn .. : Muttalib ibn Ebu Ve-
Te!sir. C. VII F . 206 
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daa'dan rivayet etti ki Ebu TMib, Allah Rastilii (s.a.) ne: Kavmin se
nin hakkmda ne diizen kuruyor? diye sormm~tu. Allah Rastili.i : Beni 
buyiilemek veya oldiirmek veya ~Ikarmak istiyorlar, dedi. Ebu Ta.lib: 
Bunu sana kim haber verdi? diye sordu da Allah Rastilii: Rabbim, diye 
cevab verdi. Ebu Talib: Senin Rabbm ne giizel Rab. O'na haYJ.r tavsiye 
et, dedi de Hz. ·Peygamber : Ben mi O'na tavsiye edecegim? Bilakis 0 
bana tavsiye eder, dedi. Bunun iizerine: <(I{ani kiifredenler; seni tutup 
baglamak, · yahut Oldiirmek veya ~Ikarmak i~in diizen kuruyorlardi .. . >> 

ayeti nazil oldu. 
Bu hadiste Ebu Talib'in zikredilmesi ger~ekten garib, hatta miin

kerdir. Zira ayet, Medine'de nazil olmm~tur. Hz. Peygamber'in tutulup 
baglanmasi . veya siirgiin edilmesi veya oldtiriilmesine dair Kurey§'in 
bir araya toplarup miicadele etmesi ve diizen kurmasi olaYI ise hicret 
gecesinde vuku bulmu§tur. Bu olay, Ebu Talib'in oliimiinden yakla§Ik 
ii~ sene sonra meydana gelmi§tir ki Kurey§'liler Hz. Peygamberi koru
yan, ona yard1m eden ve yiikiimliiluklerini ta§Iyan amcas1 Ebu Talib'in 
oliiiniinden sonra ona kar§I ciir'et kazanmi§lar, .gii~ kuvvet bulmU§tular. · 
Megazi sahibi imam Muhammed ibn Ishak ibn Yessar'm rivayet etmi§ 
oldugu §U hadis te soylediklerimizin Slhhatine delildir: Muhammed ibn 
Ishak der ki: Abdullah _ibn Ebu Necih kanahyla ... ibn Abbas'tan riva
yete gore; her kabilenin e§rftfmdan meydana gelen Kurey§'ten bir grtip, 
Dar'iin-Nedve'ye girmek iizere toplanmi§lardi. iblis ya§h bir ihtiyar · 
suretinde k:ar§Ilarma ~1kti. Onu gord:iiklerinde sen kimsin? diye sotdu
lar. Necid'den bir ihtiyar, toplanacagmizi i§ittim de sizinle beraber ol
mak istedim, benim gorii§ ve nasihatimdan mahrum kalmayasm1z arzu 
ettim. dedi. Onlar : Evet gir, dediler de onlarla beraber girdi. ~u ada
mm i§i hakkmda ~are dii§iiniiniiz. Allah'a yemin olsun ki onun i§inin, 
sizinkine galib gelmesi yakmdir, dedi. Onlardan birisi: Onu baglaYJp 
hapsedin, sonra olaylan aki§ma b1rak1p bekleyin. Ta ki kendisinden on
ceki Ziiheyr ve Nabiga gibi §airlerin helak oldugu gibi helak oluncaya 
kadar. 0, ancak onlardan birisi gibidir, dedi. Allah dii§maru Necid'li 
ihtiyar bag1rd1 ve : Allah'a yemin olsun ki bu, sizin i~in dogru bir 
gorii§ degildir. Allah'a yemin olsun ki Rabbi onu mutlaka hapsedildigi 
yerden ashabma ~Ikanr. Qok g~mez onun iizerine U§U§iirler, onu sizin 
ellerinizden ahrlar ve size kar§I onu korurlar. Sizi iilkelerinizden ~Ikar
malarmdan emin olmam, dedi. Aynca : Bundan ba§ka bir c;Are dii§ii
niin, diye ilave etti. Onlardan birisi : Om.i araruzdan ~Ikann ki rahata 
eresiniz. Q1k1p gittigi, eziyyeti sizden uzakla§ti~ ve siz rahata er<iiginiz, 
i§i bir ba§kasi i~inde oldugu ·zaman yapacag1 §eyler ve nerede yapaca~ 
size hi~ bir zarar vermez, dedi. Necid'li ihtiyar : Allah'a yemin olsun 
ki bu, sizin i~in dogru bir g'Orii§ degildir. Onun dilinin tathh~m, ho§lu-
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ugunu, ondan i§itilen sozlerin kalbleri nasll yakalay1verdigini gormez 
misiniz? Allah'a yemin olsun ki eger siz bOyle yaparsamz; sonra da o, 
durumunu araplara arzederse onlar sizin aleyhinize toplamr, sizin iize
rinize gelir, sonunda sizi Ulkelerinizden ~1kanr ve e§ra..fmiZl olduriir, 
dedi. Onlar : Allah'a yemin olsun ki dogru soyledi. Bundan ba§ka bir 
kap1ya bakm (B~ka bir ~are dii§iiniin), dediler. Ebu Cehil -Allah ona 
a'net eylesin~ dedi ki : Allah'a yemin olsun ki size bir g6rii§ bildire-

cegim; ondan sonra bir ba§kasma ihtiya~ duymayacaksm1z. Ba§ka bir 
¢renin oldugunu da gormuyorum. Onlar : 0 nedir? dediler de §6yle 
a91klad1: Her kabileden gii~lii, kuvvetli, §erefli ve kerem sahibi bir kole 
alahm. Sonra onlardan her bir kOienin eline keskin bir kill~ verilsin. 
Bir tek ki§inin vurmrun gibi ona vursunlar. Onu oldurdiikleri zaman kam 
kabilelere dag1lm1§ olur. Ha§im ogullanndan bu kabilenin, biitun Ku
rey§'le harb etmeye gii~ yetirecegini sanm1yorum. Onlar bunu gordiik
lerinde mecbtiren diyeti kabul edecekler, biz rahata erecegiz ve onun 
eziyyeti bizden kesilmi~ olaaak. Necid'li ihtiyar : Allah'a yemin olsun 
ki i§te dogru gorii§ bu. Dogru gorii§ bu gencin soyledigidir, bir ba§ka 
dogru gorii§ gormiiyorum, dedi. Bu fikirde ittifak etmi§ olarak dagil
dllar. Cibril, Hz. Peygamber (s.a.) e gelip daha once yatmakta oldugu 
yatagmda yatmamas1m ona emretti ve kavmin hilesini ona haber verdi. 
Allah Rastilii (s.a.) o gece evinde yatmad1. Allah Teala i§te o zaman 
91ki§ma izin verdi. Medine'ye geli§inden sonra da, ona Enfal suresini 
indirerek kendisi iizerine alan nimetlerini ve katmdaki imtiham zik
retti de §Oyle buyurdu : ccHani kiifredenler; seni tutup baglamak, yahut 
old"iirmek veya t;Ikarmak i9in diizen kuruyorlardl. Onlar diizen kurar
larken Allah da diize:olerine mukabele ediyordu. Allah, . diizen kuranlara 
mukabele edenlerin en haytrllsidir.» Aynca onlarm; kendisinden onceki 
§airlerin helak oldugu gibi helak oluncaya kadar olaylann gidi§atlm 
bekleyip gozetleyelim, sozleri hakkmda : ccYoksa onlar: f}eirdir, za
mamn on·un aleyhine donmesini g6zliiyoruz mu derler?n (Ttir, 3~) aye
tini indirdi. i§te bu giine «Yevm'iiz-Zahme» ad1 verilir ki, o giinde Allah 
Rastilii (s.a.) ne kar§I yapmay1 kararla§tlrdiklan gorii§te ittifak et
mi§tiler. Bu hadisin benzeri Siiddi'den de ·rivayet edilmi§tir. Aynca 
Allah Teala, onlann H?. Peygamberi <;Ikarmak istemeleri hakkmda §U 
ayeti indirmi§tir : ccSeni meinleketten ~1karmak i~in zorladllar. 0 za
man senin arkandan onlar da ancak · ~ok az kalabilirler.» (isra, 76). 
Bu a~1klamalan Avfi de ibn Aboos'tan rivayet eder. Aynca bu ~Ikla
malarm benzeri Miicahid, Urve ibn Ziibeyr, Mtisa ibn Ukbe, Katade, 
Ml.ksem ve bir~klanndan rivayet edilmi§tir. 

ibn ishak'tan rivayetle Yfmus ibn -Biikeyr der .ki : Allah Rastilii 
(s.a.) Allah'm emrini bekleyerek duruyordu. Nihayet Kurey§ top lamp 
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onun hakkmda di.izen kurup ona yapmak istediklerini kararl~tird1k- , 
larmda; Cibril, Hz Peygamber'e gelip daha once yatmakta oldugu ye
rinde yatmamasm1 bildirdi. Allah Rasuli.i (s.a.) Ali ibn Ebu Talib'~ c;a
g,.np yatagmda yatmasml, kendisine ait ye§il bir bi.irdeyi orti.inmesini 
emretti. 0 da aynen yaptl. Sonra Allah Rasuli.i (s.a.), kavim (mi.i§rik
Ier) kapiSmda dururlarken onlann i.izerine c;1ktl. Yanmda toprak dolu 
bir ~ak vardi. Toprag1 onlann ba§lanna sac;maya ba§ladl. Allah Teala, 
onlarm g<>zlerini Peygamberi Muhammed (s.a.) den allkoydu. 0, §U 
ayetleri okuyord.u: «Ya sin, Kur'an-1 Hakim'e andolsun ki. .. gozlerini 
perd.elemi§izdir. Bu yiizden arb.k gormezler.» (Yasin, 1, 9) .-· Hafiz Ebu 
Bekr el.,..Beyhaki bu hadisi te'yid eder mahiyette ikrime'den de rivayet 
oldugunu .sOyler. ' 

ibn Hibban Sahih'inde, Hakim Mi.istedrek'inde, Abdullah ibn Os
man ibn Hu§eym kanallyla ... ibn Abbas' dan rivayet eder ki o, §Oyle an
latrru§ : Flatma Allah Rasuli.i (s.a.) nun yanma aglayarak girdi ve Hz. 
Peyg·amber : ·Ey kizcagiZim, nic;in aghyorsun? diye sordu da o : Ey ba
baci~m, nic;in aglamayaytm ki; Kurey§'ten §U topluluk Hicr'de Lat, 
Uzza ve diger · i.ic;i.inC'ttSU'''Menat i.izerine yeminle kararla§tinyorlar ki 
~yet seni gorecek olurlarsa senin i.izerine yi.iruyi.ip oldurecekler. Senin 
kamndan payma di.i§enin bilinecegi hie; kimse, onlar ic;inden belli olma
yacak, dedi. Hz. Peygamber: Ey ktzcagizim, bana abdest suyu getir, bu
yurd.u. Abdest ald1, sonra mescide c;1ktl. Onu gord.i.ikleri zaman : i§te 
bu 9(lur, dediler ve ba§lanm onlerine egdiler, c;eneleri onlerine di.i§tii. 
GOzlerini kaldlrmadilar. Allah Rasuli.i (s.a.) bir avuc; toprak ald1 ve 
onlara atarak : Yi.izleri c;irkinle§Sin, diye dua buyurdu. Att1g1 c;ak!llar-

. dan hangisine bir c;ak1l isal?et etmi§Se, Bedir gi.ini.i kafir olarak oldi.i
ri.ildi.i. ·Hakim der ki : Mi.islim'in §artlanna gore sahihtir. Buhari ve 
Miislim tahric etmemi§lerdir. Bu hadisin bir illeti oldugunu da bilmi
yoruz. 

'imam Ahmed der ki : Bize Abdi.irrezzak ... ibn Abbas'tan rivayet etti 
ki o, (a!ani kufredenler; seni tutup baglamak ic;in di.izen kuruyorlardl.» 
ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Bir gece Kurey§, Mekke'de m~avere 
ettiler. Onlardan birisi : Sabah olunca onu tutup baglaYJn, dedi. Tutup 
baglayacaklan, Hz. Peygamber (s.a.) idi. Birisi : HaYir, .onu oldi.iri.in, 
derken; bir digeri : Aksine onu <;Ikann, demi§ti. Allah Teala, peygam
berini buna muttali' k1Id1. Hz. Ali (r.a.) Allah RasUii.i'ni.in yata~nda 
geceledi. Allah Rasuli.i (s.a.) c;1kb . ve magaraya ula§tl. Mi.i§rikler Hz. 
Ali'yi muhasara etmi§ olarak ve onu Hz. Pey<gamber (s.a.) sanarak 
gecelediler. Sabaha c;Iktiklannda, onun i.izerine hi.icum ettiler. AH;yi gor
di.iklerinde Allah Teala onlarm di.i·zenlerini tersine c;evirdi. Onlar : Ar
kada§m nerede? dediler de o: Bilmiyorum, ctedi. Pe§ine di.i§t:i.iler. Daga 
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ulB.§tiklannda §a§lnp kaldllar~ Daga ~1ktllar ve magaraya ugradllar. 
GOrdiiler. ki kapiSmda oriimcek a~ var. ~ayet buraya ginni§ olsay
dl kap1~mda oriimcek ag1 olmazdi, dediler. Allah Ras11lii (s.a.) orada 
ii~ gece kaldl. Muhammed ibn ishak, Muhammed ibn- Ca'fer ibn Zii
beyr'den, o da Urve ibn Ziibeyr'den «Onlar diizen kurarlarken, Allah 
da dii·zenlerine mukabele ediyordu. Allah, diizen kuranlara mukabele 
edenlerin en haYJrllSidlr.ll ayeti hakkmda der· ki: Buramn anlami §U

dur : Onlann diizenlerine kar§I sapa saglam diizenimi kurdum da seni 
onlardan kurtardlm. 

} (',.....--.... --::::- .. _ 10}; ........ / ,, } I ././\0,./_ 
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31 - Ayetlerimiz onlara okundugu zaman : i~ittik , 
istersek biz de bunun benzerini soyleriz.-Bu, eskilerin ma
sallarmdan ba~ka bir ~ey degildir, demi~lerdi. 

32 - Hani demi~l~rdi ki : Ey Allah'rm1z; eger bu, ger
cekten Senin katlndan ise bize gokten ta~ yagd1r, yahut 
aclkh bir azab getir. 

33 - Halbuki sen iclerinde iken, Allah onlara azab 
etmez. Onlar istigfar ederken de Allah yine onla.n azab
landiracaik degildir. 

Kur'an'a Eskilerin Masah Diyenler 

Allah Teala Kurey§'in kiifriinii, azgmhgm1, inadla§malarmi, ayet
leri · i§ittikleri zamandaki batll iddialanm haber veriyor. Onlar, kendi
lerine Allah'm ayetleri okundugu ve bunlan i§ittikleri zaman : ni§ittik, 
istersek biz de bunun benzerini soyleriz.» diyorlard1. Ancak bu, onlann 
yapamayacaklan bir sozdiir. Zira defalarca onun sureleri gibi bir sure 
getirmeye kalki§mi§lar ancak buna hi<; bir §ekilde yol bulamarm§larchr. 
Onlar, bu sozleriyle kendilerini ve batlllannda kendilerine tabi olanlan 
kandirmi§ oluyorlar. Bunu soyleyenin Nadr ibn Haris -Allah ana la'net 
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etsin- oldugu da soylenmi§tir. Said ibn Ciibeyr, Siiddi, ibn Ciireyc ve 
.. ba§kalan bunu belirtmi§lerdir. Nadr ibn Haris . fr.an illkelerine gitmi§, 

onlann k:rallan Riistem ve isfendiyar'm haberlerini ogrenmi§ti. Gel~ 
, . digi zarnan Allah Rasulii (s.a.) niin Allah tarafmdan g'Onderilmi§ ol~ 

dugunu, insanlara Kur'an okudugunu gormii§tii. Allah Rasulii (s.a.) 
bir toplant1dan kalktlg-I zaman Nadr da orada oturur ve iran krallannm. 
haberlerini rivayet eder sonra da : Allah i~in .sOyleyin, benim mi yoksa 
Muhammed'in mi kiSSasi daha gii'zel? derdi. Bedir giinii Allah Teala 
mii'minlere onu yakalama f1rsat1 verip te esirler arasma dii§ti.igiinde; 
Allah Rasulii (s.a.), oniinde bagh olarak boynunun vuru1masm1 em
retti de oyle yap1ld1. Hamd Allah'a mahsilstur. Onu Mikdad ibn Esved 
(r.a.) esir etmi§ti. Nitekim ibn Cerir olayi anlatlr ve der ki: Bize Mu-

. hammed ibn Be§§Ar ... Said ibn Ciibeyr'den rivayet etti ki o, §oyle.an
latmi§ :·Hz. Peygamber (s.a.) Bedir giinii Ukbe ibn Ebu Muayt, Tuayme 
ibn Adiyy ve Nadr ibn Haris'i elleri bagh olarak oldiirttii. Nadr'1 esir 
eden MikdAd idi. Hz. Peygamber Nadr'm oldiiriilmesini emrettiginde 
Mik<lM: Ey Allah'm el~isi, o benim esirim, dedi. Allah Rasulii (s.a.) : 
0, Allah'm kitab1 hakkmda soyledigi §eyleri soylerdi, b4-yurdu ve Oldii· 
rillmesini eniretti. Mikdad : Ey Allah'm el~isi, o benim esirim, ·dedi. 
Allah Rasulii (s.a.) ·: Ey Allah'1m, Mikdad'I lutfundan zengin k1l, diye 
dua etti de . Mikdad : i§te benim istedigim bu idi, dedi. Ravi §Oyle de
vam eder : i§te onun hakkmda : «Ayetlerimiz onlara okundugu zaman : 
i§ittik, istersek bi~ de bunun benzerini royleriz. Bu, eskilerin masalla
rmdan ba§ka bir §ey degildir, demi§lerdi.» ayeti nazil oldu. Hadisi, Hii

.§eym de Ebu Bi§r Ca'fer ibn Ebu Vah§iyye kanahyla Said ibn Ciibeyr'
den rivayet etmi§tir. Ancak o, Tuayme yerine Mut'1m ibn Adiyy demi§
tir ·ki bu yanli§tir. Zira Mut'1m ibn Adiyy; Bedir giinii hayatta degildi. 
Bu sebepledir ki Allah Rasul:ii (s.a.) o giin : ~ayet Mut'Im hayatta ol
saydi, sonra da benden §U kokmU§lar hakkmda bir istekte bulunsaydl 
onlan kendisine hibe ederdim, demi§ ve kokmu§larla esirleri kasdetmi§
tir. Zira Mut'Im, Allah RasUiii (s.a.) Taif'den dondiigu giinde onu ko-

. rumu§, kurtarmi§tL Onlar : «Bu, eskiierin masallarmdan ba§ka bir §ey · 
degildir.» derken, eskilerin kitablanm kasdediyorlar ve Allah Hasulii'
niin onlardan iktibasta bulundugunu, onlardan ogrenip bunlan insan
lara okudugun\1 kasdediyorlardi. Bu da mahza yalandir. Nitekim Allah 
Teala, ba§ka bir. ayette onlar hakkmda §Oyle buyurur : «Oncekilerin ma
salland1r. Ba§kalanna yazdmp sabah ak§am kendisine okunmaktadlr, 
dediler. De ki: Onu (Kur'an'I) goklerin ve yerin s1mm bilen indirmi§
tir. ~iiphesiz ki 0, GafUr ve Rahim olandir.» (Furkan, 5-6). Allah 
Teala, kendine tevbe edip donenin tevbesini kabul eder ve onu bag-I§lar. 

1diani demi§lerdi ki : Allah'Imiz, eger bu ge~ekten Senin katmdan 
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ise bize ·go~ten tal} yagd1r, yahut ac1kh bir a~ab getir.)) bu da onlarm 
bilgisizliklerinin, azgmhklarmm, inadlannm ·ve yalanlamalarmtlaki §id
detin <;:oklugundand1r. Yerildikleri, ayiplandiklan hususlardan birisidir 
ayru zamanda. Halbuki onlara yara§an: «Ey Allah'Imiz, eger bu ger
~ekten Senin katmdan ise bizi ona ilet, ona tabi olmaya bizi muvaf
fak. kiLn demeleriydi. Halbuki onlar; kendileri ic;in bir fetin istemi§ler, 
azab1 ~a~abuk, hemen istemi§lerdir. Onlar, fetih ve hidayet yerine azalJl 
one almll}lardlr. Nitekim ba§ka ayetlerde §&yle buyrulur: «Senden azab1 
~ar~abuk isterler. Eger belirtilmi§ bir sure olmasaydJ, azab onlara he
men gelirdi. Ama yine de onlar farkma varmadan ba§lanna ans1zm 
gelecektir.)) (Ankebut, 53), «Ve dediler ki : :Rabb1m1z, hesap gununden 
once bizim payrquz1 c;abuk ver.)) (Sad, 16), «isteyen birisi inecek azab1 
istedi. o, kafirler ic;indir ve onu onleyecek yoktur.l> (Mea.ric, 1 .., 2). Ge<;:
mi§ iimmetlerin bilgisizleri de bOyle roylemil}lerdi. · Nitekim ~uayb'm 
kavmi ona: «Eger sadlklardan isen bize g6kten bir par<;:a indir.» (f?uara, 
187) derken . bunlar da : <<Allah'1m1z, eger bu ger<;:ekten Sen,in katmdan 
ise bize gokten ta§ yagd1r. Yahut ac1kh bir azab getir.» demil}tiler. ~u·~ 
be'nin Abdillhaniid'den, onun da Enes ibn Malik'den rivayet ettigine 
gore, <cAllah'Imiz eger bu · gen;ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ 
yagdlr, yahut ac1kh bir azab getir.» diyen, Ebu Cehil ibn Hi§am'dir. 
Bunun uzerine : «Halbuki sen ic;lerinde iken Allah onlara azab etmez. 
Onlar iS'tig.far ederken de Allah yine onlan azablandrracak degildir.>> 
ayeti nazil olmU§tUr. Hadisi Buhari de Ahmed ve Muhammed ibn. Nadr 
kanahyla... f?u'be'den rivayet etmi§tir. Buhari'nin rivayette bulundugu 
Ahmed; Ahmed ibn Nadr ibn Abdillvehhab'dir. Bunu Hakim Ebu Ah
med ve Hft.kim Ebu Abdullah en-Neysaburi belirtmektedirler. En dog
rusunu Allah bilir. 

A!me§ birisinden, o Said ibn Ci.ibeyr'den, o da ·ibn Abbas'tan <rHani 
demi§lerdi ki : Allah'1m1z, eger bu ger<;:ekten Senin katmdan ise bize 
gokten ta§ yagdlr, yahut acikh bir azab getir.» ayeti 11.akkmda §Oyle 
demi§tir: o, Nadr ibn Haris ibn Kelede'dir. Allah Teala: «ist~yeri birisi 
inecek azab1 istedi. ·0, kMirler 'ic;indir ve onu onleyecek yoktur.>> (Mea
ric, 1 - 2) ayetlerini indirmi§tir. Mucahid, Ata, Said ibn CU.beyr ve 
SU.ddi de bunu .sOyleyenin Nadr ibn Haris oldugunu soylemi§lerdir. Ata . 
ilave eder ve §Oyle der: Allah _Teala buyurdu ki: «Ve dediler ki: Rab
birmz, hesap giinunden once bizim pay1m1z1 <;:abuk ver.>> (~ad, 16), 
«Andolsun ki sii; ilk defa yaratt1g1miz gibi, yapayalmz ve teker teker 
huzurumuza geldiniz.» (En'am, 94), «isteyen birisi in,ecek azab1 istedi. 
o, kafirler ic;indir.>> (Mearic, 1 - 2). Ata der ki : onun hakkmda Allah 
Teala kitabmda on kusur ayet indirmi§tir. 

ibn Merduyeh der ki: Bize. Muhammed ibn ibrahim'in ... ibn BU.-
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reyde'den onun da babasmdan rivayetinde o, §Oyle demi§: Uhud giinii 
Amr ibn el-As'm bir kiSrak iizerinde durdugunu ve : Ey Allah'1m, eger 
Muhammed'in soyledigi ger~ek ise beni ve k1Srag-J.m1 yere bat1r, dedigi
ni gordiim. 

((Allah'muz, eger bu, gen;ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ 
yagdlr ... >> ayeti hakkmda Katade der ki: Bunu bu iimmetin beyinsiz 
ve bilrgisizleri soylemi§tir. Allah Teala da bu iimmetin beyinsiz ve bilgi
sizlerine rahmeti, ihsam He kar§tllk vermi§tir. 

Allah Tea.Ia : ((Halhuki sen i<;lerinde iken Allah onlara azab et
mez, onlar istigfar ederken de Allah yine onlan azablandlracak degil
dir.>> buyurur ki ibn Ebu Hatim §Oyle diyor: Bize babam ... ibn Abbas'
tan rivayet etti ki o; §oyle anlatmt§: Mii§rikler Beyt (Ka'be) i tavaf 
eder ve : Buyur, ey Allah'1m1z buyur, buyur, senin ortagJ.n yok, derlerdi. 
Hz. Peygamber (s.a.) de: Bu size yeter, bu size yeter, derdi. Onlar: Se
nin olan, kendisine ve sahib olduklanna sahib oldugun ortagm dl§Inda 
senin ortagm yok, derler ve ilave ederlerdi : Bizi bagl§la, bizi bag-J.§la. 
Allah Teala da: ((Halbuki sen i<;lerinde iken Allah onlara azab etmez. 
Onl·ar istigfar ederken de Allah yine onlan azabland1racak degildir.>> 
ayetini indirdi. ibn Abbas der ki: Onlann hakkmda iki eman vard1: 
Birisi Hz. Peygamber (s.a.), digeri de istigfar. Hz. Peygamber (s.a.) 
gitti ve istigfar kaldt. . 

ibn Cerir der ki: Bana Haris ... Yezid ibn Ruman ve Muhammed 
ibn Kays'dan rivayet etti ki onlar, §Oyle demi§lerdir: Kurey§ birbirle
rine : <<Allah i~imizden Muhammed'e ikramda bulundu. Ey Allah'lffilz, 
eger bu, ger<;ekten Senin katmdan ise bize gokten t~ yagd1r, yahut · 
ac1kh bir azab getir.» · demi§tiler. Ak§am olunc;a soylediklerine pi§man 
olup : Ey Allah'1m1z bizi bag-J.§la, dediler de Allah Teala : ((Ama onlann 
~;ogu bilmezler>> Ayetine kadar olmak iizere: <<Onlar istigfar ederken 
de Allah yine onlan azabland1racak degildir.n ayetli~rini indirdi. ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, <<Halbuki sen i~lerinde iken Allah 
onlara azab etmez.n ayetinde §oyle buyuruldugunu belirtir: Allah Tea
la, i~lerinden <;tkarmad1kga, aralarmda peygamberleri varken hi<;bir 
kavme azAb etmez. Sonra Allah Teala : ((Onlar istigtar ederken de Allah 
yine onlan azablandtracak degildir.n buyurur ki burada Mekke halkt 
kasdedilmektedir. Daha once Allah Teala'dan imana girmelerio.e dair 
-ki bu istigtardlr- ooz ge<;mi§ olanlar varken Allah onlara azab ede,.. 
cek degildir. Bu ~1klamamn bir benzeri Miicahid, ikrime, Atiyye el
Avfi, Said ibn · Ciibeyr ve Siiddi'den de rivayet edilmi§tir. Dahhak ve 
Ebu Malik ise <<Onlar istigfar ederken de Allah yine onlan a:zablandl-

~ racak degildir.» ayetinde Mekke'de olan mii'minlerin kasdedildigini 
s<>ylerler .. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Babam'm ... ibn AbbAs'tan riva-
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yetmde o, §Oyle demi§ : Muhakkak ki Allah Tea.la, bu iimmet hakkmda 
iki eman vermi§tir. Bu iki eman, aralan:rida oldugu surece aza'Q mu:. 
sibetlerinden kurtulmu§ ve ma'sum kalmakta devam ederler. Emamn 
birini Allah Teala kendine almt§tlr. Digeri ise i9inizde kalmt§tlr. Bu, 
Allah Teala'nm : «Halbuki sen i9lerinde iken, Allah onlara azab etmez. 
Onlar istigfar ederken de Allah yine onlan azablandtracak degildir.» 
ooziidiir. Ebu Salih Abdiilgaffar kendisine bu hadisi arkada§larmdan 
birinin ... ibn Abbas'tan ri.vayet ettigini soyler. Bu hadisin bir ben
zerini ibn Merduyeh ve ibn Cerir de Ebu Musa el-E§'ari'den rivayet 
ederler. Aym §ekilde Ka:tade ve Ebu'l-Ala en-Nahvi el-Mukri'den . de 
rivayet edilmi§tir. 

Tirmizi der ki: Bize Siifyan ibn Veki'nin .. . Ebu Biirde ibn Ebu 
Mllsa.'dan, onun da babasmdan rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.), 
§Oyle buyurmu§tur : Allah Teala, iimmetim i9in bana iki eman indirdi : 
c~Halbuki sen i9lerinde iken, Allah onlara azab etmez. Onlar istigfar 
ederken de Allah yine onlan azftblandlracak degildir.» Ben ge9ip git
tigim mman, klyamet giiniine kadar onlarm i9inde istigfan btraktlm. 
imam Ahmed ve Hakim'in Miisned'lerinde ve Hakim'in Mustedrek'inde 
rivayet etmi§ olduklan §U hadis de buna §ehadet etmektedir : Abdullah 
ibn Vehb kanallyla . .. Ebu Said'den rivayet edilir ki Allah Rasulii (s.a.), 
§Oyle buyurmu§tur : Muhakkak §eytan : Ey Rabbtm izzetine yemln ol
sun ki ruhlan cesedlerinde oldugu surece kullanm azd1racagtm, dedi. 
Rab Teala da §oyle buyurdu : izzetim ve celru'ime yemin olsun ki Bana 
istigfar ettikleri surece, onlan bagt§lamaya devam edecegim. Hakim; 
isnactmm sahih oldugunu, Buhari ve Miislim'in tahric etmediklerini de 
kaydeder. imam Ahmed der ki : Bize Muaviye ibn Amr. .. Fudale !bri 
Ubeyd'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etti ki §Oyle buyur
mu§ : Allah Teala'ya istigfarda bulundugu surece kul, Allah'm a:zabm
dan emindir. 

- ---- i Z A HI -------

Kur'ana Efsane Diyenler 

Kur'an-1 Kerim'in bir9ok yerlerinde mii§riklerin Kur'an'a dair soz- -
leri hikaye edilmi§tir. Yer yer ona «eskilerin masallanndan ba§ka bir
§ey degildir» demi§ler, hazen de cceskilerin yazdtkla_n bir efsanedir ona 
yazdmllyorn demi§lerdir. 

Aslmda bu sozler, mii§riklerin Kur'an'a kar§l dikilmek i9in uydur
mak zorunda kaldtklan bir9ok manevralardan bir tanesidir. Halbuki 
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Kur'an, insanm f1tratma hitab ediyordu. Hem de be§er f1tratmm derin
liklerinde hissettigi hak naimna sesleniyordu. Boylece insan fltrat1 sar
Slhyor ve onu dinlemeye ba§hyordu. Aslmda Kur'an, gt)nullere kahre-

, dici giiciiyle sesleniyor ve bir anda onu titreterek te'siri altma abyor 
ve bir daha b1rakm1yordu. 'i§te buradan 'geliyordu Kurey§'li mii§.riklerin 
bu gibi manevralara ba§ vurmalan ... Ger~i kendileri de bu yapbklan 
§eylerin bir oyun oldugunu biliyorlard1. Biliyorlard1 ama Kur'an-1 Ke
rim'de ge9mi§ milletlerin mitolojilerine benzer masallar aramaya ~ah
§Iyorlardi. B6ylece arap topluluklanm Kur'an'dan sogutacaklard1. Ve 
bunun i9in ba§ vuruyorlard1 bu nevi manevralara. Maksadlar1, kullann 
kullara kullugu durumurm muhafaza etmekti. 

Ger9i Kurey§'ten bir topluluk bu davetin tabiabm biliyordu. Qiinkii 
kendi dillerini ve leh9elerini gayet· iyi biliyorlard1. Kelime-i §ehadet'in 
asll manasmm dogrudan dogruya biitiin be§er gii\!lerine kar§l bir di
renme anlamma geldigini; bilciimle kullann hakimiyyetine kar§I 91k~ 
manm ilam demek oldugunu; kullann, kullara kulluguna son verip 
Allah'm uluhiyyetine ve hakimiyyetine ko§mak manasma geld!gini ga
yet iyi anhyorlardl. Sonra bu ubudiyyet konusunda ba§vurulacak ye
gane kB~ynagm, Allah'm RasUlii ¥uhammed Mustafa (s.a.) oldugunu 
O'nun dl§mda, tannlar ad.Ina veya Allah adma kimsenin ooz konu§ma 
yetkisinin kalmayaca~m gayet iyi tahmin ediyorlard1. Aynca kelime-1 
§ehadet getirenlerin; Kurey§'in hakimiyetine, liderligine ve saltanatma 
kar§I geldiklerini ve Muhammed Mustafa (s.a.) mn liderliginde yeni bir 
birlik halinde toplandikl_anm, yalmz O'nun kumanda ve liderligine bo
yun egdiklerini, akraba, aile, a§iret, kabile ve §eyhlerin ve diger her 

' tiirlii cahiliyet kumandasmm baghhgmdan kurtulup yalruz ve yalmz 
bu yeni kumanda mevkiine baglandiklanm ve bu miioorek kumanda
mn yonettigi islam birllklerine katlld1klanru fiilen goriiyorlard1. 

i§te ((Lailaheillallah Muhammed'iin Rasulullahn kelimesinin ifade 
ettigi mana bu idi. Ve bizzat bunu gt)riiyordu, Kurey§'l~ bir topluluk. 
Bunun kendi varhklan i9in, i9inde ya§adlklan sosyal, siyasi ve ekono
mik durum i9in ve kendi gii9lerinin dayandi~ ba.tii inanclar icin ne 
biiyiik tehlike te§kil ettigini hissediyorlardi. 

Hem _o Siralarda, daha kelime-i §ehadet'in manas1 bugiinku gibi 
bir tak1m kendilerinin miisliiman oldugunu sanarak bu miibarek keli
meyi sadece dilleriyle tekrarlaytp, bir takim farizalarl yerine getirerek 
ibadet vazifesini goriip te miisliimanllklanmn tamam oldugunu zanne
denlerinki gibi ba§Ibo§, giiliin9 ve basit tarzda degildi. Yeryiiiiinde ve 
insanlann hayatmda Allah'm Uluhiyyetine yer yokken, hakimiyetinden 
soz edilmezken, ~e§itli cahiliyet sistemleri ve prensibleri cemiyetlerin 
hayatma hiikmederek i§lerini ayarlarken miicerred sfulerle ve hare-
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ketlerle miisliiman olduklanm sananlarm tekrarlad1~ §ekilde basit ve 
gill tine; degildi ... 

Hakikaten de Mekke'de o giin islam'm ne . bir devleti, ne de bir . 
§eria t1 vard1... Ama kelime-i §ehadet getirerek iniisliiman olanlar, o 
andan itibaren kendilerini Hz. Muhammed (s.a.) in kumandasma tes
Iim ediyorlardl. Ve kelime-i §ehadeti getirir getirmez, yalmz ve yalmz 
islam birliginin dostluguna ad1yorlard1. Bunun yan1 s1ra da her tiirlii 
cahiliyet kumandasmdan S1ynllyor, ona kar§1 diretiyor, aile, a§iret, 
akraba, kabile ve cahiliyet kumanda..'nm bu ag1zlardan c;1kan iki ciimle 
ile birlikte kokiinden s1yrnp atlyorlardL .. Yoksa mesele bugiinkii gibi 
bo§ubo§una soylenen, onemsiz, giiliin~ sozlerden ibaret degildi. Ve i§te 
hakikat1 i:tibariyle islam'm iizerine kaim oldugu bir ge~egin terciimam 
durumunda olan pratik bir vak1aya dE)lalet etmesi kelime-i §ehactete bir 
enerji potansiyeli kazandmyordu .. . 

Zaten Kurey§'lilerin islam'a sava§ a~malan ve Kur'an'a harp ilan 
etmeleri ile ortaya «;1kan hO§m1dsuzluklan da buradan geliyordu. Hadd-i 
zatmda daha once kendilerine Hanif ad1 verilen ve mii§riklerin akide 
ve ibactetlerinden a}rr1 olarak bir ina~~ ve ibadet §ekline bagll olan, 
bir tek !Allah'a inanarak ibadet eden ve putlara tapmmaktan k~man 
kimselerin durumu onlan hie; mi hi~ rahats1z etmemi§ti. .. Bu noktaya 
kadar cahiliyet ehlinl ve cahiliyet putlarlm hie; bir §ey kU§kulandlr
miyordu. Ve cahiliyet ehli bu hususlara onem vermiyordu. Qiinkii bu 
gibi haller, cahiliyet putlan ic;in miisbet bir inan~tan ve ibadetten c;ok 
daha az tehlikelidir. Ama bugiin mii.sliiman olduklanm · sanan ve is
lam'm ne oldugunu .gerc;ek man~.da bilmeyen, ha}'lrsever, miisamaha
kar ve safdil kimselerin sand1~ gibi islam hi~ bir zaman ic;in bu degildir. 
Gerc;ek manada islam, kelime-i §ehadet laf1zlanna e§ olarak ba§layan 
hareketin ad1d1r ... islam; cahiliyet cemiyetinin di.i§iince ve deger o~c;·u- · 
lerinden, kumanda ve hakimiyetinden, sistem ve prensiblerinden S1y
nlarak islam davetine baglanmak ve islam'1 bizzat pratik hayatta ta
hakkuk ettirmek isteyen miisliiman topluluga baglanmakt1r. Ve i§te 
Kurey§'li topluluklann uykulanm kac;1ran as1l nokta da buras1yd1. 
Bunun ic;in kar§l koyuyorlard1 c;e§itli ifadelerle islam'a . .. Ve bunun ic;in 
takm1yorlard1 bu ii.slubu . .'. Kur'an-1 Kerim'in eskilerin bir niasall ol
dugunu bunun ic;in iddia ediyorlard1. Ve bu yiizden, isterlerse kendile
rinin de aym §eyleri soyleyecegini tekrarhyodardl. Halbuki Kur'an-1 . 
Kerim, biitiin bu noktalarda defalarca onlara meydan okumU§tu: Kac; 
kere ... Ve her defasmda aciz kalmi§lar, pes demi§lerdi. .. 

Ayet-i kerime'nin metninde gec;en ( ._r-kL..I ) kelimesinin miif
redi ( ;.J_,.b.-.1..) kelimesidir. Ve bu, genellikle hurareye dayah dii~i.in-
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ce sistemlerinde gortilen, tanhlara ait eskilerin masallanna ve harikavi 
kahramanhklarma dair hayal ve hurafenm btiyuk rol oynad1g1 hadise
Iet:Ie ilgili karmakarupk efsane ve mitolojik masallar i~in kullamhr. 

Kurey§'liler de, Kur'an'da gec;mi§lerin k1ssalanna dair harika ve 
mucizelerle ilgili, Allah'm yalanc1Iara gonderdigi musibetler ve mu'
minlerin kurtulu§lan ile alakah k1ssalara dayanarak bu ifadeyi kul
lamyorlardl. Kur'an-1 Mubin'deki ce§itli mevzulaifL dair klssalan ele 
alarak gafil ve aldatllml§ topluluklara sesJeniyor ve bunun uHz. Mu
hammed (s.a.) tarafmdan yazllml§ ve eskilerin masalmdan ba§ka bir 
§ey olmad1~m ve onun gelip kendilerine okudugunu bunun da Allah 
tarafmdan gelmi§ bir vahiy oldugunu sand1gmv> soyluyorlardl. .. Ve aym 
§ekilde Haris oglu Nadr da geliyor, Rasulullah'm meclisine oturuyor, 
peygamber ·gittikten sonra ayaga kalk1ydr ve peygamberin bulundugu 
meclise yakm bir toplulugun yanma geliyor ve iran'a yaptlg;I seyahat
ten ogrenmi§ oldugu iran efsanelerini anlatmaya ba§hyordu. Ve guya 
orada bulunanlara §Unu demek istiyordu : ui§te goruy;orsunuz ya bun
lar da Muhammed (s.a.) in size anlattlklan cinsinden §eYler ... Ben de 
aym §eyleri soyluyorum ama, O'nun iddia ettigi gibi ne peygamberligi, 

· ne de bana vahyin geldigini iddia ediyorum. Bunlar, o masallar cinsin
den bir masal olmaktan ote bir §ey degil ... l> 

Tabii olarak bu kan§Ikhg;In, o giinku cahiliyet vasatmda ya§aya.n 
insan topluluklan arasmda biiytik te'sirler icra ettigini de degerlendir
memiz gerekir. Bilhassa ilk zamanlarda, lm efsaneler ve masallarla 
Kur'an-1 Kerim arasmdaki kesin farkhhklarm a~1khk kazanmad1g1 dev
relerde ne·kadar muessir olacagm1 goz ontinde bulundurmak icab eder. 
Ancak bu degerlendirmeden sonra ni~in Rasulullah'm gorevlendirdigi 
bir munadinin Bedir'de sava§tan once Haris oglu Nadr'm oldurtilme
sini hayk1rd1gm1 anlaml§ oluyoruz. Ve nic;in onunla birlikte esir edilmi§ 
alan birkac; ki§inin hemen oldiirtilmesini digerleri gibi fidye vererek 
kurtulmalarma mtisaade etmeyi§ini anlarru§ oluruz. 

~u 'kadar var ki netice itibariyle Mekke'de ortaya c;1kan durum; 
bu tislubun ve yalanlann uzun miiddet ya§amaml§ oldugunu, bu tip 
manevralarm klSa zamanda ac;1ga c;1km1§ oldugunu ve en sonunda Allah 
nezdinden gelen ytice Kur'an'm ezici bir hakimiyet kazand1gm1 g6ste
rir. insan f1tratma c;abucak uyan ve derin te'skler icra eden Kur'an 
mantlg;Imn, biitiiniiyle bu tislub ve manevralan silip siipiirdiigu ve kar
§Ismda hi~ bir §eyi durdurmadlg;Im gosteriyor. Ki en sonunda Kurey§'
liler rezil olarak ve utanarak cdBu Kur'an'a kulak asrriaym ve dinleme
yin onu. Belki sizi de alteder.» .. . demek zorunda kalmi§lardl. Bu Ebu 
Suf.yan gibi, Ebu Cehil ve Ahnes ibn ~ureyk gibi Kurey§ ululan da 
bizzat birbirlerini aldatarak gizlice Kur'an sesi dinlemek iizere gece-
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leri gidiyorlatdl. Ve ertesi gece kendilerini siiriikleyen ayaklanna hakim 
olarmyorlar, obiirlerine bildirmeden gizlice Kur'an dinlemeye kO§Uyor
lardi. Niha.yet birbirlerine 80z. vermi§ler ve · ahdetrni§lerdi bir daha gel
memek iizere ... Kalabahklardan korkuyorlardl. Sonra onlar da gelir
lerdi de bu Kur'an'1 dinler ve bu dine aldamrlar diye .. . 

Ne var ki Haris oglu Nadr'm insanlan Kur'an'dan ahkoymak ve 
aldatmak ic;in ba§ vurdugu oyunlar, en ~on ojTunlar degildi ve asla 
olmayacaktlr da ... Aym oyunlar muhtelif §ekilde tekerriir etti ve yine 
tekrarlanacaktlr da ... Her zaman bu dinin dii§manlan, en son kurtulu§ 
c;aresi olarak insanlan bu Kur'an'l dinlemekten ahkoymaYl dii§iinmii§
lerdir. Bunu da yapamaymca· Kur'an'1 giizel nagmelerle haf1zlar tara
fmdan okunan, giizel seslerle klraet edilen ve dinleyenleri mest eden 
bir dua -kitab1 haline getirmi.§ler, insanlarm ceplerine koyduklan, gt>
giislerinde saklad1klan ve yastlklanmn altmda muha.taza ettikleri mus
kalar, dualar haline getirmi.§lerdir. Ve zavalll miisliimanlan bunu ya
parken de miisliiman olduklanna inandirffii§lar ve bu Kur'an'm, Din-i 
Miibir\in hakklm yerine getirerek goniil huzuruna kaVU§tuklanm zan
netmi§lerdir .. . 

Art1k Kur'an, insanlann hayatmda bir yonetim kaynag1 degil .. . 
Bu dinin dii§manlari, onun yerine hayat ve giinliik meselelerle ilgili 
yonetim kaynaklan uydurmu§lar ... Ve artlk miisliimanlar; dii§iince ve 
gorii§ prensiblerini bu kaynaklardan ahyorlar, kanun ve nizamlanm, 

. deger ve olc;iilerini o uydurma kaynaklara gore ayarhyorlar. Sonra da 
zavalll miisliimanlara deniliyor ki: <<~iiphesiz b'U din muhteremdir. Bu 
Kur'an korunacaktlr, i§te goriiyorsunuz ya sabah ak§am her yerde ser
bestc;e okunuyor, haf1zlar giizel sesleriyle k1raet ediyorlar. Camilerde 
yl\iksek sesle Kur'an tilavet ediliyor .. . Biitiin bunlardan sonra siz daha 
ne istiyorsunuz. Bu k1raet ve tilavetlerin otesinde ba§ka arzulanmz da 
mi .var? ... » Dii§iince ve anlayi§Imza gelince, nizam ve prensiblere, hii
kiim ve sistemlere, deger ve olc;illerinize gelince ba§ka ba§ka kaynaklar 
var, oraya ba§ vurmamz gerekir. s~. o kaynaklara ba§ vurmak zorun
dasmtz ... 

Hakikati itibariyle bu da Haris oglu Nadr'm manevras1 gibi bir 
manevra .. . Ama daha miitekamil ve daha girift §ekilde .. . Zamamn ge
U§mesine ve hayatm c;apra§Ikl~ma denk bir manevra ... Ne var ki §ekli 
itibariyle tarih boyunca bu din dii§manlanndan ve astrlar ~yu Kur'an'1 
sevmeyenlerden gel en manevralann bi~ ba§ka §ekli. _ . 

~u kadar var ki. en c;ok hayreti mucib olan huslis, bu Kur'an'm du
rumudur. Bunca hilelere, oyunlara, geli§en planlara, tera.kki eden dii
zenlere ragmen o hala iistiinliigiinii muhafaza etmekte ve hepsine kar§I 
koymaktadtr ... ~iiphesiz bu kitabta insam hayretlere sevk eden ozellik-
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ler var, kahredici listunluklere sahip, yeryiiziindeki biitiin cahiliyet put
lanmn, hilebaz §eytAnlann, yahudilerin, hac;hlann ve yeryiiziinftn her 
bOlgesinde yerle§mi§ olan siyonist ve misyoner propagandacllann bile
sine kar§I insan f1tratm1 alteden ve kendisine baglayan bir ozellige 
sahip ... 

Gerc;ekten de bu kitab, yery'(izftndeki butiin dU.§manlanmn boyun
Ianm bukecek guc;te. Yeryiizunde ya§ayan biitun dii§manlanmn, ona 
kar§l butftn dunya radyo istasyonlanmn ve studyolarmm el birligi ede
rek ate§ pliskurdukleri yahudilerin, hac;hlann ve onlarm satllrm§ gizli 
U§aklanmn mlisluman ad1 altmdaki kuklalarmm her turlu yaymlanna 
ragmen o hAla listftnl-ugunu muhataza etmektedir. 

Ne ac1 bir gerc;ektir ki onlar, bu Ki.tr•an'l mlisWman insanlann ru
hunda mucerred nagme ve k1raet haline getirdikten sonra sade dml ve 
muska haline dondurdukten sonra da ve bunu ba§armalarma ragmen 
yine de aleyhteki yayinlanna devam etmektedirler. Kur'an hatlrasm1 
insanlann zihninden bile u~akla§tlrml§ olmalarma ragmen bu hare
ketlerine devAm etmektedirler. Muslumanlann potasmda Kur'an'm bir 
hayat kaynag1 ve potansiyeli olaca~m butunuyle silip attlktan sonra ... 
Her turlu meselede Kur'an'dan ba§ka yonetim kaynaklan oturttuktan 
sonra da.. . Ne var ki bu kitab, bunca hilelerin gerisinde h!Ua .gucunu 
gQ.steriyor, fa:Aliyetini y'(irutuyor, fonksiyommu icra ediyor ve edecek
tir de ... Ve hala yery'(i·zftniin muhtelilf oolgelerinde bu Kur'an'm ciddi
yetine uygun birlikler ve topluluklar halinde hareket eden ve yalmz 
Kur'an'a baglanan, hareket kaynag1 olarak Kur'an'dan beslenen bir 
mU.Slftman kitle mevcudtur ve Allah'm mukadder olan zafer ve tem
kinini beklemektedir.. . Bu kitle oyunlarm, bask1larm, oldurmelerin, 
sindirmelerin gerisinde hala varhg1m surdurmektedir. Ve bir kerre 
daha mutlaka olmas1 gereken §eyler olacaktlr . .'. (Seyyid Kutub, Fi 
.Zual'il-<Kur'an, VI, 53q- 536). 
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34 - Allah onlara, nic;in azab etmesin ki; onlar, ken
dileri ona ehil olmacbklan halde Unsanlan) Mescid-i Ha
ram'dan men'edip duranlard1r. Hem O'nun dostu degil
lerdir. O'nun dostlan ancak miittakilerdir, ama onlann 
c;ogu bilmezler. 

35 - Onlann Beyt'in yan1ndaki dualan; sadece 1shk 
c;almak veya el c;1rpmaktan ba~ka bir !;?ey degildir. Oyley
se devamedegelmekte oldugunuz kiifiirden dolay1 tad1n 
azab1. 

Allah'm Dostlan 

Allah Teala, onlann azab edilmeye layik oldukianm haber veriyor. 
Fakat Allah Rasulii (s.a.) niin aralannda kalmas1mn bereketi ile on
lara azab1 indirmemi§tir. Bu sebepledir ki Allah Rasillii. (s.a.) aralann
dan <;Ikt~I zaman Bedir giinii baskmm1 OJ;llara indirmi§, ileri gelenleri 
oldiirulmii§, sec;kinleri esir edilmi§ti. Allah Teala onlara §irk ve fesadla 
kan§Ik olarak i§lemi§ olduklan giinahlanndan bagi§lanma istemeleri
ni ogutliiyor. Katade, Sii.ddi ve ba§kalan diyor ki: Kavim, (yani Ku
rey§) istigfar ediyor degildiler. f;)ayet istigfar etmi§ olsalardl azaba 
duc;ar kalmazlardl. Bu gorii§ii, ibn Cerir de tercih etmi~tir. ~ayet ara
lannda zay1f gorillen ve istigfar eden mii'minler olmami§ olsaydl; Al
lah Teala, geri c;evrilmeyecek bask1mm onlar iizerine indirirdi. Fakat 
Allah'm basklm, onlar sebebiyle onlardan c;evrilmi§tir; Nitekim Allah · 
Teala Hudeybiye giinii hakkmda §oyle buyurur: ccOnlar, kiifredenlerdir. 
Sizi Mescid-i Haram'1 ziyaretten ve bekletilmekte olan kurbanllklari 
da mahalline ula§maktan men'edenlerdir. Eger orada heniiz bilmedigi
niz mii'min erkeklerle, mii'min kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle 
iiziintii.ye kap1lmamz ihtimali olmasayd1, Allah sava§I onlemezdi. Allah, 
dilediklerine rahmet etmek ic;in bOyle yapml§tlr. Eger onlar birbirin
den aynlnn§ olsalardl, o kii.fredenleri elim bir azaba ugratlrdl.>> (Feth, 
25) . . 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in .. . ibn Ebza'dan rivayetinde 
o, ~yle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) Mekke'de iken Allah Teala: 
ccHalbuki sen ic;lerinde iken Allah onlara azab etmez.» ayetini indirdi. 
Hz. Peygamber (s.a.) Medine'ye <;Ikt~ da Allah Teala.: C<Onlar istigfar 
ederken de Allah yine onlan azablandiracak degildir.» ayetini indirdi. 
Bu kalanlar mii'rriinlerden idi ki orada kalmi§lar ve orada -yani Mek
ke'de- istigfar etmi§lerdir. Onlar da (Mekke'den) <;Iktlklannda !Allah 
Teala: ccAllah onlara nic;in azab etmesin ki; 'onlar, kendileri ehil olma-

' 
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diklan halde insanlan Mescid-i Haram'dan men'edip duranlardir. Hem 
O'nun dostu degillerdir.» ayetini indirerek Mekke'nin fethine izin verdi. 
i§te onlara va'detmi§ oldugu azab budur. Bu a~Iklamanm bir benzeri 
ibn Abbas, . Ebu Malik, Dahhak ve bir~oklarmdan da rivayet edilmi§tir. 
Bu ayetin «Onlar istigfar ederken de Allah yine onlan azabland1racak 
degildir.» . ayetini neshettigi (hiikmiinii kaldlrdigi) de s(iiylenmi~tir. 

Buna ~ore burada maksad onlann bizzat kendilerinin istigfar etmele
ridir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... ikrime ve Hasan el-Bas
ri'den rivayetinde onlar, §oyle demi§lerdir: Allah Tea,Ia Enfal Suresin
de : «Halbuki sen i~lerinde iken Allah onlara azab etmez. Onlar istig
far ederken de Allah yine onlan azablandiracak degildir.>> buyurmu§tur. 
Bunu ta'kib eden «Oyleyse devamedegelmekte oldugunuz kiifiirden 
dolayi tadm azabi.>> kiSmma gelinceye kadar «Allah onlara ni~in azab 
etmesin ki...>> ayeti neshetmi§tir ve bOylece Mekke'de oldiirillmii§ler 
(Mekke'de onlarla sava§Ilmi§) ve orada kendilerine a~hk ve zarar isabet 
etmi§tir. ibn Ebu Hatim de bu hadisi Ebu Tiimeyle Yahya ~bn VAdih'-

1 ' • • 

dan · rivayet etmi§tir. Ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan Ibn Muham-
med 'ibn es_,Sabah... ibn Abba.s'tan rivayet eder ki o, §Oyle demi§tir : 
Allah Teala once: «Onlar istigfar ederken de Allah yine onlan azab
landiracak degildir.>> buyurmu§, so:r:tra §irk ehlini bundan istisna ede
rek: «Allah onlara ni'~in azab etmesin ki; onlar, kendileri ona ehil ol
madiklan halde insanlan Mescid-i Haram'dan men'edip duranlardir.J> 
buyurmU§tUr; 

ccAllah onlara ni~in azab etmesin ki; onlar, kendileri ona ehil ol
madiklan halde insanlan Mescid-i Haram'dan men'edip duranlard1r. 
Hem O'nun dostu degillerdir. O'nun dostlan ancak miittakilerdir. Ama 
onlann ~gu bilmezler.>> Onlar, Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan 
insanlari men'edip dururlarken Allah onlara nas1l azab etmesin? Onlar 
ki; Allah'm dostu olan mii'minleri Mescid-i Haram'm yanmda namaz 
kllmaktan ve onu .tavaf etmekten men'etmektedirler. Bu ..sebepledir ki 
Allah Teala: ccHem O'nun dostu degillerdir.» buyurmu§tur. Onlar, 
Mescid-i Haram'm ehli degildirler. Ona ehil olan; Hz. Peygamber (s.a.) 
ve onun ashab1d1r ancak. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayetlerde §Oyle 
buyurmaktadir : crMii§riklerin, kendi kiifiirlerine kendileri §ahid iken, 
Allah'm mescidlerini ta'mir etme haklan yoktur. i§te onlarm biitiin 
yaptiklan bo§a gitmi§tir. Ve onlar, ate§te ebedi kahcidirlar. Allah'm 
mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret giiniine iman eden, namaz kilan, 
zekat veren ve Allah'tan ba§ka kimseden korkmayanlar ta'mir ederler. 
i§te belki bunlar, hidayete erenlerden olabilirler.» (Tevbe, 17 - 18), crin
sanlan Allah yolundan ahkoymak ve O'nu inkar etmek, Mescid-i Ha-
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ram'a gitmelerine engel olmak, onun ehlini oradan <;Ikannak, Allah 
katmda daha biiylik gfuiahtir.» (Bakara, 217). 

·HAfiz Ebu Bekr . ibn Merduyeh bu ayetin tefsirinde der ki : Bize 
Silleyman ibn Ahmed et-Taberani'nin ... Enes ibn Malik'ten rivayetin
de o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) ne: Senin dostun kimdir? diye 
sorulmu§tU. Her miittaki olan, buyurdu ve : «O'nun dostlan ancak miit
takilerdir.» ayetini okudu. Hakim Mi.istedrek'inde der ki: Bize Ebu 
Bekr e§-~Afii.. . ismail ibn Ubeyd ibn Rifaa'dan, o babasmdan, o da 
dedesinden rivayet etti ki dedesi ~yle demi§tir: Allah Rasulii. (s.a.) 
Kurey§'i topladi ve : ic;inizde sizden olmayan var m1? diye sordu. On
lar :, ic;imizde klzkarde§imizin oglu, dostumuz ve efendilerimiz varcllr, 
dediler. Allah . Rasulii. (s.a.) : Dostumuz bizdendir, kizkarde§imizin oglu 
bizdendir, efendimiz bizdendir. Sizden benim dostlanm ancak mii.tta
kilerdir, buyurdu. Hakim, bu hadisin sahih cldugunu ve Buhari ile Mii.s
lim'in tahric etmediklerini de ekler. «O'nun clostlan ancak miittakiler
dir.» ayeti hakkmda Urve, Siiddi ve Muhammed ibn ishak der.ler ki: 
Onlar Muhammed (s.a.) ve ashab1 (r.a.) d1r. Miicahid ise: Onlar, kim 
olursa ve nerede olursa olsunlar cihad edenlerdir, der. 

Sonra Allah Teala onlarm Mescid-i Haram yanmda ne yapagel
mekte olduklanru zikreder ve: «Onlarm Beyt'in yarundaki dualan; sa
dece 1shk c;almak veya el <;Irpn;taktan ba§ka bir §ey degildir.)) buyurur. 
Abdullah ibn Orner, ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu 
Reca el-Utaridi, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Hucr ibn Anbes, Nii
bayt ibn ~urayt, Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ayetteki 
( ,ts:.J\ ) kelimesinin 1shk c;alma anlammda oldugunu s6ylerler. Mii
cahid; onlar pannaklanru ag1zlarma sokarlardi, diye ekler. Siiddi bu 
kelimenin : Hicaz arazisinde olan ve Miikka denilen beyaz bir ku§ gibi 
IShk c;alma, anlammda oldugunu ( ~~~ ) kelimesinin ise; el <;Irp
ma, alki§ tutma anlammda oldugunu soyler. ibn Ebu Hatim der ki : 
Bize Ebu Hallad Siileyman ibn Hallad'm. .. ibn Abbas'tan rivayetinde 
o, «Onlann Beyt'in yarundaki dualan; sadece 1shk c;almak veya el c;Irp
maktan ba§ka bir §ey degildir.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Kurey§ 
Ka'beyi c;Iplak olarak tavaf eder, 1shk c;alar ve el <;Irparlardi. Miika; 
1shk c;almaktir. Bununla ancak ku§un ses <;Ikarmasma ·ve kanat c;Irp
masma benzetmi§ oluyorlard1. Ali ibn Ebu ·Talha ve Avfi de ibn Ab
bas'tan bOyle rivayet ederler. Aym ac;1klama ibn Orner, Miicahid, Mu
hamrved ibn Ka'b, Ebu Seleme ibn Abdurrahman, Dahhak, Katade, 
At1yye el-Avfi, Hucr ibn Anbes ve ibn Ebza'dan da rivayet edilmi§tir. 
ibn Ceri;r der ki: Bize ibn Be§§ar ... ibn Omer'den rivayet etti ki o, 
«Onlarm Beyt'in yanmdaki dualan; sadece IShk c;almak veya el <;Irp-

Tefsir, C. VII F . 20'i 
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maktan ba§ka bir §ey degildir.>> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Ayetteki 
( .~ ) kelimesi IShk <;almaktir. ( 4:~ ) ise el <;Irpmak, alkl§ 
tutmakt1r. Kurra der ki : Atlyye bize ibn Omer'in nas1l yapt1gm1 §Oyle 
nakletti : ibn Orner IShk <;aldl, yanagm1 yere dogru egdi ve iki eliyle 
alkl§ tuttu. Yine ibn Omer'den rivayet edildigine gore o, §6yle demi§
tir: Onlar yanaklanm yere koyarlar, el <;Irparlar ve Lshk <;alarlardl. ibn 
Omer'in bu .sOziinii ibn Ebu Hatim Tefsir'inqe .kendi isnad1 ile ibn 
Omer'den rivayet etmi§tir. ikrime: Onlar Beyt'i soldan tavaf ederlerdi, 
demi§tir. Miicfiliid der ki: Onlar bunu Allah Rasulii (s.a.) niin nama
Zlm karl§tmnak i<;in yaparlard1. Ziihri de bu davram§lanyla mii'min· 
lerle alay ettiklerini sayler. Said ibn Ciibeyr ve Abdurrahman ibn Zeyd' 
den rivayet edildigine gore ( ~~ ) onlarm insanlan Allah'm yo
lundan alakoymalan, men etmeleridir. 

«Oyleyse devamedegelmekte oldugunuz kiifiirden dolaYI tadm aza. 
b1.)) ayeti hakklnda Dahhak, ibn Ciireyc ve Muhammed ibn ishak der 
ki : Bu, IBedir giinii onlann ba§ma gelen oldiirillme ve esir edilmedir. 
ibn Cerir bu a<;1klamay1 tercih etmi§, ba§kas1 bu g6rii§ii rivayet etme
mi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam'm... Miicahid'den rivaye· 
tinde o, §Oyle demi§tir : ikrar ehlinin azabl klh<;la, yalanlayanlarm azabJ 
ise sayha (<;Igllk) ve zelzele iledir. 

36 - Dogrusu kufredenler; mallann1, Allah yolun
dan ahkoymak i<;in harcarlar. Daha harcayacaklar, sonra 
da i<;leri yanacak, sonra da maglub olacaklardlr. Kiifre
denler cehenn13me toplanacaklardlr. 

37- Allah, murdan temizden ay1rd etsin ve murdan 
birbiri ustiine koyup topunu birden ylgSlll da, cehenneme 
ats1n diye. i~te onlar, hiisrana ugrayanlarm ta kendile
ridir. 
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Pis. ve _ Temiz Aynrm 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Ziihri, Muhammed ibn Yahya 
ibn Hibban, As1rn ibn Orner ibn Katade ve Husayn ibn Abdurrahman 
ibn Amr ibn Sa'd ibn Muaz'dan rivayet etti ki onlar §5yle anlatrm§lar: . 
Kurey§, Bedir giinii hezimete ugraytp ta kahntllan Mekke'ye dondiik
lerinde, bu arada Ebu Siifyan da kervaru ile dondiigiinde Abd'flllahibn 
Ebu Rabia, ikrime ibn Ebu Cehil ve Safvan ibn Urneyye ·Bedir'de Ku
rey§'ten babalar1, ogullan ve karde§leri oldiiriilmii§ olan kimseler i~in
de geldiler ve Ebu Siilfyan ibn Harb ile bu kervanda ticaret mall olan. 
Kurey§lilerle konU§arak : Ey Kurey§ cemaatl, Muhammed sizden· hm
cmi alrm§, se~kinlerinizi oldiirmii.§tiir. Bu mal ile on.unla harb etmemiz 
i~in bize yard1rnc1 olun. Olur ki bizden oldiiriilenlerin intikamm1 on
dan almz, dediler. Onlar da oylece yaptl. ibn Abbas'tan da nakledildigi 
iizere, onlar hakkmda Allah Teala : «Kiifredenler, cehenneme toplana
caklardir.» klsmma kadar olmak iizere ccDogrusu kiifredenler; malla- . 
nru, insanlan Allah yolundan ahkoymak i~in harcarlar.» ayetini indir
di. Miicahid Said ibn Ciibeyr, Hakem ibn Uteybe, Katade, Siiddi ve 
ibn Ebza'dan da rivayet edildigine gore bu ayet, Ebu Si.ifyan ve Uhud'
da Allah Rasulii (s.a.) ile sava§ i~in mallan harcamas1 hakkmda nazi! 
olmU§tUr. Dahhak, ayetin Bedir ehli hakkmda nazi! oldugunu soyler. 
Her ne kadar niizul sebebi hususi olsa bile her haliikarda ayet umu
midir. Allah Teala katirlerin, mananm hak yola tabi olmaktan insan
lan allkoymak i~in harcayacaklanm haber vermektedir. Onlar boyie 
yapacaklar, sonra maHan gidecek, hi~ bir fayda saglamayacag-I cihetle 
i~leri yanacak, pi§man olacaklard1r. Zira onlar; Allah'm nurunu son
diirmek, kendi sozlerini Hakk'm sozune tistiin k1lmak istemi§lerdir. 
Halbuki kafirler ho§lanmasa dahi Allah nurunu tamamlayacak, dinine 
yard1m edecek, soziinii ilan edecek, dinini her din iizere galib getire
cektir. i§te bu; onlarm, diinyadaki rtisvayhg1d1r. Ahirette ise cehennem 
azab1 onlarmd1r. Onlardan kim ya§arsa; kendisini iizecek §eyleri gozle
riyle gorecek, kulag1yla i§itecektir. Onlardan oldiiriilen veya olenler ise 
ebedi rtisvayhga, ebedi azaba du~ar kalacaktlr. Bu sebepledir ki Allah 
Teala : «Daha da harcayacaklar, sonra da i<;leri yanacak, sonra da . 
maglub olacaklard1r. Kiifredenler cehenneme toplanacaklardir.» buyur
mU§tur. 

Allah Teala: ccAllah, murdan temizden ay1rd etstn diye .. . >> buyu
rur ki ibn Abbas'tan rivayetle bu ayet hakkmda Ali ibn Ebu Talha : 
Mutlulan mutsuzlardan aytrsm diye, demi§tir. Siiddi ise : Mii'mini ka- . 
firden ay1rd etsin i~in, demi§tir. Bu ay1rd etmenin, ahirette olmas1 
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muhtemeldir. Nitekim Allah TeaJa ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmakta
dlr: «Sonra puta tapanlara: Siz ve putlanruz yerlerinize, deyip on
lan birbirinden aymnz.» (Yfulus, 28), <~K1yametin kopa.cag1 glin; i§'te 
o giin (inananlar ve inanmayanlar) birbirinden aynhrlar.» (Rum, 14), 
«Ki o giin insanlar, ooliik ooliik aynlacaklard1r.n (Rum, 43), «Aynlm 
bugiin ey su<;lular.» (Yasin, 59). 

Bu aytrd etmenin, onlann amellerini mii'minlere 1zhar etmesi su
retiyle diinyada olmas1 da muhtemeldir. Bu dun1mda fiilin ba§mda bu
lunan lam, Allah'm kafirlerin Allah yolundan ahkoymakta harcaya
caklan mal vermesinin sebebini bildirmektedir. Yani Allah Teala, .an
cak bunun i<;in onlara bu giicii vermektedir ki Allah murdan temiz
den · aytrd · etsin, Allah'm dii§mam · kafirlerle sava§mak suretiyle kim 
itaat edecek, kim de bundan yiiz <;evirmek suretiyle O'na asi gelecek. 
Nitekim Allah Tea.Ia, . ba§ka ayetleroe §oyle buyurmaktadlr : «iki ordu 
kar§lla§tlg,. giin ~ize gelen musibet Allah'm emriyleydi. Bu; · mii'minleri 
belirtmek i<;indi. Bir de miinaf1khk edenleri a<;1ga vurmak i<;indi. Ken
dilerine: Gelin, Allah yolunda sava§m veya savunun, dendigi zaman: 
~yet sava§mayt bilseydik ~inizden gelirdik, dediler.» (:Al-i imran, 
166 - 167), «Allah, mii'minleri olduklan halde b1rakacak degildir. Niha
yet murdan temizden ay1racakt1r. Allah size gayb1 da bildirecek degil
dir.» (Ar-i imran, 179), «Yoksa Allah i<;inizden cihad edenleri ve sabre
denleri belirtmeden . cennete girivereceginizi mi sandm1z?» (Al-i imran, 
142) bu ayetlerin benzeri Berae Suresinde de v'ard1r. (Bknz. Tevbe, 16). 
Buna gore ayetin manas1 §Oyle olacaktir: Sizinle sava§an kafirlerle 
sizi imtihan etmemiz, bu· hus11sta onlara mallanm harcama imkam 
vermemiz ancak Allah murdan temizden ay1rd etsin, murdan birbiri 
tistiine koyup, hepsini birden toplaytp, topunu birden ytgsm da cehen
neme atsm i<;indir. i§te onlardlr, diinyada ve ahirette hiisrana ugra
yanlar. 
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38 _- KufredenJere soyle: Vazge(;erlerse, gec;:mi~ ken
dilerine bagr~lanaca!ktir. Tekrar b~larlarsa, evvelkilerin 
hiikmu muhakkak devam . etm.i~ olacaktrr .. : 

I 

39 - Fitne ka.lmayrp din de yalnrz Allah ic;:in olunca
ya kadar onlarla sav~rn. Eger va.zgec;:erlerse; muhakkak 
ki Allah, ya.ptiklannr gorendir. 

40 - Eger yiiz c;:evirirlerse; o takdirde bilin ki Allah, 
sizin Mevlanrzdrr. Ne guzel Mevla, ne giizel yardrmcr
drr 0. 

Din Bil.tunil.yle Allah'm Oluncaya Kadar Sava§ 

Allah Teala peygamberi Muhammed (s.a.) e hitaben buyurur ki: 
Kiifrederi.lere soyle, eger , i~inde bulunduklan kiifiir, dii§manhk ve inad- . 
dan yazgec;erler ve islam'a, Allah'a itaata ve Allah'a doniip baglanma
ya girerlerse ge(!mi§ kiifiirleri, giinahlan ve hatalan kendilerine bagl§
lanacaktir. Nitekim Ebu Vail .·kanahyla . ibn Mes'ud'dan rlvayet edilen 
sahih bir hadiste, Ailah Rasulii (s.a.) §oyle btlyurmu§tur: Kim, islam'
da guzel davrarursa cahiliyet devrinde i§lemi§ olduklan ile muahaze 
edilmez. Kim de islam'da kotii davramrsa, ilkiyle ve sonuncusu ile 
muahaze olunur. Yine sahih bir hadiste Alia~ Rasulii (s.a.) : 

·tslam kendinden oncekini siler, yok ·eder.< Tevbe de kendinden once 
olam siler, buyurmu§tU.r. . ' 

«Te~rar · ba§larlar,n _i~inde ·bulundulqan durumda devam ederler
se, evvelkilerin · hiilm,lii muhakkak .d~yam etmi§ olacaktlr. Daha once
kiler hakk.mda, yalanlayip inadlarmda devam ettiklerinde bizim on
_lan hemen azablaq.dirma:r~nz, cezaJandirmamlz hiikmii devam etmi§ ola- . 
~aktlr. Mticahid, «Tekrar ~larlarsa evvelkilerin hiikmii muhakkak de
,vam etmi§ Q}acaktlr.» ayeti hakkmda der ki : Bedir giinii Kurey§ hak-

. ]:nnda ve onlar di§indaki ·ummetle·r hakkmda evvelkiletin hiikmii mu
.hakkak devam etmi§ olacaktlr. Siiddi ve Muhammed ibn ishak da_ : 
Bedir -giinii e\rvelkileiin hiikmii muhakkak devam etmi§ olacaktlr, de-
mi§lerdir. · · · 

Allah Teala : .ccFitne kalmay1p din de yalmz Allah i<;in oluncaya 
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kadar onlarla sava§In.» buyurur. Buha.ri der ki: Bize Hasan ibn Ab.;. 
diilaziz, .. Nafi'den, o da ibn Omer'den rivayet ediyor : 

Bir adam ibn Omer'e gelmi§ ve : Ey Ebu Abdurrahman, Allah Tea
la'run: «Eger ,.mu'minlerden iki taife birbirleriyle dog~tirlerse .. . » (Hu
curat, 9) buyurdugunu i§itmiyormusun? Allah Teala'run kitabmda zik
rettigf ilzere, seni sava§maktan .. ahkoyan nedir? demi§ti. ibn ·Orner : 
Ey karde§im oglu1 bu ayete (b~glarup) · yarulmam ve sava§ri:l'amam Al
lah Teala'run : «Kim ,pe, bir mti'mini kasden oldiirurse onun cezas1.:. 
cehennemdir .. ,>> (Nisa,· 93) buyurdugu· ayeti (ne baglarup) yamlmam~ 
dan daha sevimlidir, ctedi. 0 ki§i: Allah Teala : «Fitne kalmay1p din de 
yalmz Allah i~in oluncaya .kadar .onlarla sava§Ih.n buyuruyor, dedi de 
ibn: Orner: Biz Allah Rasulii (s.a.) nun zarilarunda bunu yaptik. 0 za
manda miisl'iimanlar azmhkta idiler. Ki§i, dini hakkmda fitneye dti
§erdL Ya onu oldurecekler ya da tutup baglayaca.l~lardi. Nihayet islam 

.~galdl ve artik fitne . kalma:cti. 0 adam, ibn orner'in . istediginde ken
disine rri.uvMakat etmeyecegini goriince :·Ali ve Osman: hakkmda 80ziin , 
ne olacal:_{? diye sordu. ibn Orner : Alive Osman··Jiakkn'lda n:e· diyeyim? 
0 OsmAn 1\i Allah · onu bagi§lami§ ve fakat · siz onil bagi§lamayt ho§ 
gormemi§Siniz.. Ali'ye 'gelince; . o, Allah Rasillii'niin amcas1mn oglu ve 
dama~:hd1r .. -ibn Orner, eliyle i§aret· etti ve dedi ki :-...::. ba da klz1d1r ki 
siz gorilyo:rsunuz, dedi. · 

Yine Buhari der ki : Bize Ahmed ibn Yunus ;.; ·Said ibn Ctibeyr'
den rivayet eder ki' o, §oyle anlatrrn§ : ibn Otner"(r:a.) bizim y:ammiza 

, ~1kti . Bir ax;lam : Fitne sava§I hakkmda gori,i:}ilil nedir (nasildir) ? dedi. 
ibn Orner: . Fitne neqir bilir rriisin? · Muhai:hffied (s.a.) m'ii§riklerle sa
va§Irdl. Onlar oradayken iizerlerine · girmek fi~ne idi. Sizin hiikiim-.. 
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ranhk uzere (hukumranhgi elde etmek uzere) sava.}miz gibi degildi o, 
dedi. :Bu hadislerin siyak1 Buhari -Allah ona rahmet eylesin- nindir. 

. Uqeyduilah'm NMi'den, onun da ibn Omer'den rivayetine gare ibn 
ez~Zu~yr'in fitnesinde iki ki§i ona gelmi§ ve : insanlar muhakkak ki 
gOrdiigiiJ?. §eyleri yaptllar. Sen, Orner ibn Hattab'm ogtusun. Sen, Allah 
RasUIU (s.a.) niin arkada§Ism. Seni ~1kmaktan ahkoyan nedir? demi§
tiler . . ibn Orner : Allah'm miisliiman karde§imin kamm bana hararn 
etmi§ (}lmasi beni ahkoyuyor, dedi. Onla.r : Allah Teala : uFitne kal
maJip din de yalmz Allah i~in oluncaya kadar onl;arla sava.}lll.>> buyur
madi ·nn? dediler de §Oyle dedi : Muhakkak biz, fitne kalmaJincaya ve 
din yalmz Allah i~in · oluncaya kadar sava§tlk. Siz ise fitne olsun ve 
din Allah'tan ba§kasma olsun i\!in sa va§mak istiyorsunuz. Hammad ibn 
Seleme ·de Ali ibn Zeyd'den, o ise Eyyub ibn Abdullah el-Lahmi'den 
rivayet eder ki o, §oyle anlatmi§: Abdullah ibn Orner (r.a.} in yanmda 
idim. Ona birisi geldi ve: Muhakkak Allah Teala : <<Fitne kalmaJip 
din de yalmz Allah i~in oluncaya kadar onlarla sava§m.>> buyuruyor, 
dedi. ibn Orner: Ben ve ·ashab1m, din yalmz Allah i~in oluncaya kadar 
sava§tlk. ~irk bitti ve fitne kalmad1. Fakat sen ve ashabm, fitrie olsun 
ve din Allah'tan ba§kasm~ olsun diye sava§Iyorsunuz, dedi. Bu hadis-· 
lerin; ikisini de ibn Merduyeh rivayet etmi§tir. Ebu A vane, A'me§'den; o 
Ibrahim et-Teymi'den, o da babasmdan rivayet etti ki Zu el-Battayn 
Usarile ibn Zeyd demi§ ki : Allah'tan ba§ka ilah yoktur diyen bir kimse 
ile asia sava§mam. Sa'd ibn Malik de : Allah'a yemin olsun ki ben de 
Allah'tan ba§ka ilah yoktur diyen birisiyle asia sava§mam, demi§. Bi
risi: Allah Teala: «Fitne kalmayip din de yalmz Allah i~in oluncaya 
kadar onlarla sava§m.>> buyurmad1 m1? diye sormu§ ta onlar: Muhak
kak biz, fitne kalmaJincaya ve din de yalmz Allah i~in oluncaya kadar 
sava§tlk, demi§ler. Bu hadisi de ibn Merduyeh rivayet .eder. ibn Ab
bas'tan rivayetle Dahhak, ayetteki fitneyi §irk ile tefsir eder. Ebu'l
.Aliye, Mucahid, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes, Siiddl, Mukatil ibn 
Hayyan ve Zeyd ibn Eslem de bOyle soylemi§tir. Muhammed ibn Ishak 
der ki: Bana Ziihri'den, ona da Urve. ibn Ziibeyr ve diger alimlerimiz
den Ula§tl~na gore «Fitne kalmaymcaya kadar ... )J ayeti : Miislfunan . 
dininde fitneye dii§meyinceye kadar,anlammdad1r. ibn Abbas'tan riva
yetle Dahhak, «Din de yalmz Allah i~in oluncaya kadar.» ayeti hak-

, kmda : Tevhid, sadece Allah i~in halis oluncaya kadar, demi§tir. Ha
san, Katade ve ibn Cureyc de, din.in yalmz Allah ic;in olmasm1: Allah'
t:an ba§ka ilah yoktur, denilmesi ile tefsir etmi§lerdir. Muhammed ibn 
ishak der ki ~ Tevhid, yegfme Allah ic;in halis oluncaya, ic;inde §irk kaJ .. 
maymcaya ve Allah'm di§mdaki e~lerden s1ynhmp <;lkllmcaya kadar, 
der. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem, HDin de yalmz Allah ic;in olun-
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caya kadar.» ayetini: Sizin. dininizle beraber kiifiir kalmaymcaya ka
dar, §eklinde ac;1klar. Buhari ve ·Miislim'in Sahih'lerindeki Allah Ra
sulii (s.a.) niin §U .sOzii de buna §ehadet et.mektedir : insanlar; Allah'
tan b~ka tann yoktur, deyinceye kadar onlarla sava§makla emrolun
dum. Bu kelimeyi soyledikleri zaman, bir hak kar§lhg,. olma dl§mda 
kanlanm ve mallanm benden korumu~ olurlar. Hesaplan ise Allah'a 
aittir. Yine Buhari ve Muslirn'in Sahih'lerinde Ebu Musa el-E§'ari'den 
rivayete gore o, §oyle demi§tir : 

Allah Rasulii (s.a.) ne kahramanllgmdan, hamiyyetinden ve riya 
ile sa~n ki§ilerden hangisinin Allah yolunda oldugu sorulmu§'tu. 
~yle buyurdu: Kim ki Allah'm kelimesi en yiice olsun diye sava§Ir
sa; i§te o, Allah yolundad1r. 

Allah Teala . buyuruyor ki : <<~a yet ic;inde bulunduklan kiifiir yii~ 
zi.inden ~izinle sava§may1 b1rak1r, bundan vazgec;erlerse siz ic;lerinde 
olanlan bilmemekle birlikte muhakkak Allah orilann · yaptlklanm g~ 
rendir.» Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle buyrulur: «Eger tevbe ederler, 
namaz kllar ve zekat verirlerse yollanm serbest b1rak1n. Muhakkak ki 
Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» (Tevbe, 5), «Artlk dinde karde§lerinizdir 
onlar.» (Tevbe, 11), <<'Fitne kalmay1p din de yalruz Allah'm oluncaya 
kadar onlarla sav~m. Vazgec;rlerse; artlk zalimlerden b~kasma di.i§
manhk yoktur.» (Bakara, 193). Sahih bir hadiste belirtildigirie gore;_ 
Usame, bir ·adamm tepesine kthc1yla dikilmi§ ve o : «Allah'tan ba§ka 
tann yoktur.» dedigi halde, ona vurup Oldi.irmi.i§tii. Bu, Allah RasUlu 
(s.a.) ne anlat1Imca Hz. Peygamber {jsame'ye: Allah'tan b~ka ilah 
yoktur, dedikten sonra m1 onu oldi.irdi.in. K1yamet gi.inu (onun soyl~
mi§ oldugu) Allah'tan ba§lm ilah yoktur S'Ozu ile duruni:un ne· olacak? 
buyurmu§tu. Usame: Ey Allah'm elc;isi, o bmm ancak korunmak ic;iil 
soylemi§ti, demesine ragmen Allah Rasuli.i: Kalbini yardm 'ml? diye 
cevab vermi§ ve ona defalarca: K1yamet gi.irii.i seni bu ((Allah'tan ba§-· 
ka ilah yoktur.>> 50ztinden kim kurtaracak? demi§ti. Usame der ki: 
Nihayet ke§ke o gi.ine kadar mi.i.sli.imari olmann§ olsayd1m, diye temehni 
ettim. 

Allah Teala bttyurur ki :. (lEger yiiz c;evirirlerse; o takdirde bilin ki 
Allah, sizin Mevlamzdir. Ne gtizel Mevla, ne giizel yardimcidrr 0.>> Eger 
size muhalefete ve sizinle sava§may'a devam ederlerse; ·bilin ki Allah, 
sizin Mevlamzdir. Sizin efendinizdir. Di.i§lllanlanmza kar§l size yar-
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dlmcidir. Ne giizel Mevlad1r ve ne giizel yardimcidir 0. Muhammed ibn 
Cerir der ki: Bana Abdiilvaris ilm Abdiissamed ... Urve'den riv!yet.etti 
ki Abdtilmelik ibn Mervan Urve'ye bir mektup yazmi§ ve ondan baz1 
§eyler sormu§tu. Urve ona §Oyle 1yazd1 ; Selam senin iizerine. Kendi
sinden ba§ka tann olmayan Allah'a hamd ederim. Bundan ·sonra; sen 
bana mektup yaz1p Allah Rasulii (s.a.) niin Mekke'den -r;Iki§mi sor
mU§Sun. Sana bunu haber verecegim. Giic; ve kuvvet, ancak Allah ile
dir. Allah Rasulii (s.a.) nun Mekke'den glkl§Imn durumu §Udur: Mu
hakkak Allah, ona peygamberlik vermi§ti. 0 ne gtizel Peygamber, ne 
gtizel efendi, ne giizel kom§udur. Allah onu hayirla mtikatatlandu'Sm 
ve onun yiiztinti cennette bize tamtsm. Bizi, onun dini tizere ya§atsm, 
onun dini tizere Oldtirstin, onun dini tizere ha§retsin. Allah Rasulti; kav
mini, . Allah'm kendisine gonderrhi§ oldugu, kendisine indirmi§ oldu
gu hidayet ve nura c;a~rd1g1 zaman ondan uzak durmami§lardi. Hatta 
neredeyse onu dinleyeceklerd,i. Ta ki onlann putlanm zikredinceye ka
dar. Ve mal mtilk sahibi Kurey§'ten bir takrm kimseler Taif'den gelin~ 
ceye kadar. insanlar bunu Allah Rasulti (s.a.) ic;in hO§ kar§Ilamadilar 
ve ona kaf§I §iddet kullanmaya kalktilar. Onun soylediklerinden ho§
lanmadllar ve kendilerine . itaat edenleri ona kar§I ki§kirttilar. Boy Ieee 
btittin insanlar, ondan yiiz c;evirdi ve Allah'm koruduklan di§mda onu 
terkettiler. Bunlar ise azhkt1. AUah'm takdir buyurdugu kadar bu du
rtlffida kald1. Soma onlann ileri gelenleri; c;ocUklanndan, karde§lerin
den ve kabilelerinden Allah'm dinine tabi olanla.n bundan vazgec;ir
mek iizere dtizen kurdular. Bu, sarsmt1s1 §iddetli bir fitne oldu. Bu
nunla fitneye dii§enler dti§ttiler. Allah Teala, onlardan dilediklerini fit
neye dii§mekten korudu. Miisliimanlara bunlar yap1ld1gmda; Allah Ra
slilii (s.a.), onlara Habe§ iilkesine gitmelerini emretti. Habe§istan'da 
kendisine NecA§i denilen salih bir kral vard1. Onun tilkesinde kimseye 
haksrzhk edilmez ve bununla birlikte ona senada bulunulur, o ovtiliir
dti. Habe§ iilkesi Kurey§'.in ticaret yaptig1 bir yerdi. Orada tticcarlan 
banmrdl. Bol nZik, emniyet ve gtizel pazar bulurlardi. Allah Ras11lii 

· (s.a.) onlara buraya gitmelerini emretti de, Allah Rasillti'ni.in fitneye 
dii§melerinden korktugu ve Mekketde siki§tmlanlann tamam1 · Habe§ 
illkesine gitti. . Allah Rasul ti ( s.a.) bu durumda Mekke' deri aynlmadi 
ve miisltiman olanlara §iddetle davramld1g1 seneler boyu burada kald1. 
Sonra islam Mekke'de yayildi ve Mekke'lilerin e§rafmdan, miisltiman
lara kottiltik yap1lmasm1 engelelyecek olanlarmdan~ bir taklm kimseler 
islam'a girdi. Mti§rikler punu gortince, Allah RasUJ.ti (s.a.) ve asha
bma kar§I i§kenceyi azalttllar. i§te ilk fitne; Allah Rasulti (s.a..) nun 
ashabindan fitne korkusuyla Habe§ uikesine dogru c;Ikanlan Mekke'
den c;1karan fitne olmU§tur. Bunlar, ic;inde bulunduklan fitne ve 
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sarsmtilardan kurtulmak ic;in oraya gikrm§lardi. Mu§rikler i§kenceyi 
halifletip te onlardan baZilan islam'a girip mu§riklerin onlara kar
§1 i§kenceyi azaltmalan konu§uldugu zman; bu, Allah RasUiu (s.a.) 
nfin Habe§istan Ulkesindeki ashabma ula§tl. Onlara ula§all haber : 
Onlardan Mekke'de olanlara kar§I i§kence azalmi§tlr ve onlar fitne
ye dfi§meyeceklerdir, §eklinde idi. BOylece Mekke'ye -geri dondUier ve 
neredeyse emniyyette olacaklard1. 'Boylece artt1lar, <;:ogalmaya ba§
ladllar. Aynca. Medine'de Ansar'dan birgok kimse islam'a girdi. is
lam Medine'de yayildl ve Medine halk1 Mekke'de Allah Rasulu (s.a.) · 
ne gelmeye ba§ladllar. Kurey§ bunu gorfince, onlan dinlerinden don
durmek i~in duzen kurdular ve §iddetle davranmaya ba§lad1lar. On: 
Ian yakalad1Iar ve onlan dinlerinden dondurmeye ~all§tllar. Onlara 
§iddetli bir s1kmtl isabet etti. i§te son fitne budur. Boylece iki fitne 
meydana geldi : Onla:rdan Habe§ Ulkesine g1kanlan gtkaran fitne~ On
lara 'Hz. Peygamber (s.a.) bunu emretmi§ ve Habe§ Ulkesine gikmala
rma izin vermi§ti. ikinci fitne ise §Udur: Habe§ Ulkesine gidenler don
mu§ler ve Medine halkmdan onlara birtaktm kimselerin geldigini gor
mu§tUler. Sonra Allah RasulU (s.a.) ne Medine'den mfislfiman olanla
rm reisleri durumunda olan yetmi§ ki§i geldi ki bunlar, oranm e§rafi 
idiler. Hacda Allah Rasulu ile bulu§tular ve A~abe'de ona biat .ederek 
kendilerinin ondan, onun da kendilerinden olduguna dair s6z verdiler. 
Aynca gerek ashabmdan gelecek kimseleri ve gerekse gelecek olursa 
kendisini; nefislerini nelerden koruyorlarsa koruyacaklanna dair soz 
verdiler. i§te o zaman onlara kar§I Kurey§'in baskiSI arttl. Allah Rasulu 
(s.a.) ashabma Medine'ye gtkmalanru emretti. i§te Allah RasUiu (s.a.) 
nfin ashabtru gtkardtgi ve kendisinin de ~1ktig1 son fitne budur. Allah 
Teala'run hakkmda : <cFitne kalmayip din de yalmz Allah i~in oluncaya 
kadar orllarla sava§m.)) ayetini indirdigi fitne de budur. 

Aynca Muhammed ibn Cerir, Yunus ibn Abd'Ul-A'la kanahyla ... 
Urve ibn Zubeyr'den rivayet eder ki Velid ibn AbdUlmelik ibn Mervan 
kendisine bir mektup yazmi§ ve o da bu cevab1 vermi§. Ve ravi yukar
daki haberin bir benzerini rivayet etmi§tir. Bunun isnadJ. Urve - -Allah 
ona rahmet eylesin- ye vanncaya kadar sahihtir. 
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41 Eger Allah'a ve hakk1 batlldal} ayrran gunde, 
iki top I ul ugun kar~Il~tlg1 o gurrde kul urn uza indirdigimi
ze inaruyorsan1z; bilin ki ele gec;irdiginiz ganimetin be~te 
·biri Allah'm, peygamberin ve yak1nlarirun, ~etimlerin, 

du~kunlerin ve yolcularmdrr. Allah, her ~eye gucu yeten
dir. 

Ganimetlerin Taksimi 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de, daha once ge~en u:minetler ara
smda sadece bu §erefli iimmete mahsus olarak koydugu ganimetlerin 
helal k1hhmas1 konusunu geni§~e anlahyor. Ganimet; kafirlerden, harp 
yoluyla alman mald1r. Fey' ise bunui:l di§mda yine kMirlerden alman 
mallardrr. Almmas1 konusunda anla§ma yapllan mallar, varis birakma
dan olenlerin mallan, cieye, harag ve benzeri alman mallar da fey'e gi
rer. Bu gorii§, halef ve selef ~limlerinden bir grup ile imam f)afii'nin 
gorii§udur. · 

Alimlerden baz1Iarma gore ise Fey'; ganimet ismi 'verilen §eylere 
denir. Ganimet de Fey' ismi verilen mallar hakkmda isim olarak kulla
mlabilir. Bunun igindir ki Katade; bu ayetin, <cKasabalar halkmm mal
lanndan Allah'm, Peygamberine verdigi fey' (ganirriet) i, Allah, Pey
gamber, (peygamberlere) akrabahg1 olanlar, yetimler, yoksullar ve yol
da kalan!ar igindir.» (Ha§r, 7) ayetini neshettigi g(}rii§iinde olup ~yle 
demektedir : Enfal suresindeki bu ayet, digerini neshetmi§ olup gani
metlerin be§te dordii mucahidler, be§te biri ise ayette zikredilenlere tall
sis edilmi§tir. Ancak Katade'nin soyledigi, uzak bir ihtimaldir. Qunku . 
Enfal suresindeki bu ayet, Bedir sava§mdan sonra; digeri ise Nadir 
ogullan hakkmda nazil olmu§tur. Siyer ve Tarih alimleri arasmda 
Nadir ogullan olaymm Bedir'den sonra oldugu konusunda hig bir ihti
lat yoktur. Bu konuda higbir §iiphe mevcud degildir. Fey' ve gazilmetin 
aras1m ayiranlar iSe §Oyle demektedirler : Ha§r suresindeki ayet fey' 
maHan. hakkmda, Enfal suresindeki bu ayet ise ganimetler hakkmda 
nhil olmU§tur. Ganime,tler ve Fey'in durumu imamm gorii§iine bira
kllrm§tlr, diyenler ise §Oyle demektedirler : imamm muvM1k g6rdiigu 
durumlarda, Ha§r suresindeki ayet ile ganimetlerin be§e ooliinmesi ko
nilsu arasmda herhangi bir z1thk mevzuubahs degildir. En 'ctogrusllnu 
Allah bilir. 

Allah Teala : <cBilin ki, ele ·gegirdiginiz ganimetlerin be§te biri 
Allah'a ... aittir.» buyurmaktad1r. igneden iplige kadar, az ve gok 
her §eyin be§e oolunmesi gerektigini bu ·ayet kesinlikle bildirmek-
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ted.ir. Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle buyrulur : «Kim, bOyle hainlik 
ederse; ktyamet giinii hainlik ettigi §ey ile gelir. Sonra herkese kazan-· 
d1g1 odenir. Ve onlara zulmedilmez.» (Al-i imran, 161). 

Allah Teala bu. a yet-i kerime'de : ccBilin ki ele ge~irdiginiz ganimet
lerin be§te biri Allah'a, peygambei-'e... aittir.?> buyurmaktadlr. Burada 
miifessirler ihtilaf etmi§ olup bir klsm1 : Be§te birde Allah'm payt 
vardtr. Bu pay Ka'be'ye konulur, demi§lerdir. Ebu Ca'fer er-Razi §Oyle 
diyot: Rebi'den, o da Ebu'l-Aliye'den nakleder ki o, §Oyle demi§tir : Ra-

. sUiullah (s.a.) a ganimet getirildiginde onu be§e bOlerdL BEl§te dordii o 
olayda haz1r bulunanlann olurdu. Sonra be§te birini allr, elini iizerine 
koyar, avucunun kapladtgt kadanm alarak Ka'be i~in aytrirdl. Bu Al
lah'm paytdlr. Sonra kalam be§ ooliime aytnrdl. -(Bunlardan) bir pay 
Rasulullah'm, bir pay yakm akrabalann, bir !Yci:Y yetimlerin, olurdu. 

Diger baZI miifessirler de §Oyle diyorlar: Burada Allah'm zikredil
mesi, ooziin ba-§mda teberriikendir. Bir pay RasUiullah (s.a.) mdtr. ibn 
Abbas'tan rivayetle Dahhak §'Oyle demi§tir: Raslllullah (s.a.) bir as
keri birlik g6nderip te onlar ganimet aldtklarmda; ganimeti be§e ooler, 
be§te birini (ayette zikredilen) be§ gruba verirdi. Boyle sayledikten son
ra ibn Abbas : ccBilin ki ele gec;irdiginiz ganimetlerin be§te biri Allah'a 
ve peygambere aittir.» ayetini okurdu. ccBe§te biri Allah'a ... aittir.» klS
mma gelince, buras1 sOziin anahtandtr. Goklerde ve yerde olanlarm 

. hepsi Allah'mdtr. Boylece Allah'm payt ile Rasulullah (s.a.) m payt 
bir ktlmnn§tlr. 

ibrapim en-Nehai, Hasan ibn Muhammed ibn el-Ha~efiyye, I_Iasan 
el-Basri, §a'bi, Ata ibn Ebu Rebah, Abdullah ibn Biireyde, Katacte, 
Mugire ve daha bir c;oklan Allah'm payt ile Rasilliiniin paytmn bir oi
dugunu s6ylemi§lerdir. Haftz Ebu Bekr el-Beyhaki'nin sahih bir isnad ile 
Abdullah ibn §akik'ten, onun da bir ad_amdan rivayet ettigi §U ha
dis, bu g6rii§ii kuvvetlendirmektedir. §oyleki : 0 ki§i §Oyle demi§tir : 
RasUlullah (s.a.) vadi el-Kura'da bir ata baktp onu gozden ge~irirken 
yamna vardtm ve: Ey Allah'm ~ulii, ganimet hakkmda ne dersin? 
diye sordum. 0: Be§te biri Allah ve Rasulii'niin be§te dordii de ordunun
dur, buyurdular. Bu huslista kimse kimsedert iistiin (ve daha fazla hak 
sahibi olan) degil midir? diye sordum. Haytr, (sana saplannn§ olan ve) 
senin c;tkarmt§ oldugun bir ok bile olsa, sen miisliiman karde§inden ona 
daha fazla hak sahibi degilsindir, buyurdular. 

ibn Cerir der k1: Bize imran ibn Musa'nm ... HaS'an'dan rivayetine 
gOre o, §Oyle de.qii§ : Ebubekir, malmm be§te birini yasiyyet etti ve : 
Allah'm kendisi i~in raZl ve ho§nud olduguna, ben kendi malnndan ni

. ~in razl olmayaytm, dedi. 
Sonra bu gor~te olanlar da kendi aralannda ihtilat et~i§lerdir. 
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Ali tbn Ebu Talha'nm riva.yetine gore, ibn Abbas §Oyle dem.i§tir : Ga
nimet be§e ooliiniirdii : Bunun dart par~as1 sa'Va§anla.r arasmda tak
sim edilirken, kalan be§te bir de dorde boliiniirdii : Dortte biri Allah, 
RasUlii ve Hz. Peygamber (s.a.) in yakmlan i~indi. Allah ve Ra.Blllii 
i~in olan klsm1; Allah Rasulii (s.a.) niin yakmlarma a.it olup, Hz. Pey-

-gamber (s.a.) be§te birden hi~ · bir §ey almazd1. ikinci dortte bir yetirh
Iere, ii~iincii dortte bir yoksullara, dordiincii dortte bir de yolculara ait 
idi. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . Abdullah ibn Biireyde'den 
rivayetine gare; o, «Bilin ki ganimet olarak ald1gm1Z §eylerin be§te biri 
Allah'a, Rasuliine ... aittir.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Allah i~in 
olan Peygamberine, RasUliine ait olan da onun zevcelerinedir. 

Abdiilmelik ibn Ebu Siileyman, Ata ibn Ebu Rebah'm §Oyle dedi- · 
girti nakleder: Allah'm ve Rasuliiniin be§te biri aymd1r. Allah _Rasulii 
onu allr ve onda diledigi gibi tasarrufta bulunurdu. Bu umumi ve daha 
§iimulliidiir. Allah Rasulii (s.a.) Allah'm ganimet malma ve be§te bir 
ta.ksimine hiyaneti yasakladl~m bildirdigi klssay1 imam Ahmed, · Ebu 
Davud ve Nesei, Arnr ibn ~uayb kanahyla ... rivayet etmi§lerdir. 

Ebu Davud ve Nesei'nin Amr ibn Abse'den riva.yetlerine gare; Al
lah Hasulii (s.a.), ganimetten bir deveye dogru onlara namaz kildirml§, 
selam verince o deveden bir kll alarak : Be§te bir di§mda ganinietleri
nizden §Unun bir misli bile bana helal degildir. Be§te bir de zaten size 
dondiiriilecektir, buyurmu§lardlr. 

Hz. Peygamber (s.a.) ganimetten kendisine bir kole ya da cariye, 
bir at veya bir kill~. ya da bunlara benzer bir §ey sec;erdi ve buna hakkl 
da vard1. Nitekim bunu Muhammed ibn Sirin ve Amir e§-~a'bi ac;1k~a 
belirtmi§ler, alimlerin c;ogunlugu da bu konuda onlara uymu§tur. 

imam Ahmed ve Tirmizi -Tirmizi; hadis hasendir, der.- nin ibn 
Abbas'tan rivayetlerine gore; :Allah Rasulii (s.a.), Bedir giinii Ziilfekar 
isimli kllicim paymdan fazla olarak sec;mi§ti. Uhud giinu hakklnda 
riiya gordiikleri k1llc; budur. 

Ai§e (R. Anha) den rivayete gore; o, §oyle demi§tir: Safiyye, Hz. 
Peygamber'in Hayber ganimetiJ1den kendisine sec;tiklerindendir. Ha
disi, Siinen'inde Ebu Davud riva~et etmi§tir. 

Yine Ebu Davud'un kendi isnad1 ile ve Nesei'nin Yezid ibn Abdul
lah'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Biz, Mirbed'de iken yamn
da bir deri parc;as1 olan birisi girdi. 0 deri parc;as1m okuduk. ~oyle ya
zih idi : Allah R·asulii Muhammed'den Ziiheyr ibn Ukkay~llanna: 
Siz, Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Muhamii?-ed'in Allah'm elc;isi ol
duguna §ehadet eder, namaz1 kllar, zekatl verir; gaziimette~ be§te biri, 
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peygamberin paytm ve ordu kumandamnm paym1 verirseniz; sizler, 
Allah ve Rasulunun emam altmdasmtz, diye cevab verdi. 

Biittin bu hadisler, bunun sabit ve mukarrer olduguna delalet et
mektedir. Bunun i~indir ki alimlerden bir <;ogu, bunu Allah RasUlii 
(s.a.) ne ait kabul etmi§lerdir. 

Digerleri ise §Oyle dei'ler : Ganimet malmda tasarrufta bulundugu 
gibi imam (devlet ba§kam) be§te biri mtisliimanlarm faydas1 olan i§
lerde kullamr. 

imam Allame ibn Teymiyye - Allah ona rahmet eylesin.- Bu, 
Malik ve sele.ften <;ogunun gorii§iidiir, der ki; bu, gi)rii§lerin en sthhath 
olamdtr. Bu sabit olup bilindikten sonra Allah Rasulii (s.a.) niin almt§ 
oldugu be§te birin kendisinden sonra ne yaptlaca~ konusunda ihti18.f 
edilmi§tir. Baztlan : Ondan sonra hallfe olana aittir, demi§tir ki; bu, 
Ebubekir, Ali ve Katade'den bir cemaat tarafmdan rivayet edilmi§tir. 
Bu husftsta bir de memu' hadis vardtr. Baztlan : Miislqmanlarm men
fa:atma olan i§lere sarfedilir, derken; diger baztlan : Bilakis akrabalar, 
yetimler, yoksullar ve yolculardan ibaret olan diger sarf yerlerine ve
rilir, demi§lerdir. ibn Cerir bu gorti§ii tercih etmi§tir. Diger baztl~ri : , 
Hz. Peygamber (s.a.) in ve akrabalarmm payt; yetimlere, yoksullara 
ve yolculara verilir, demi§lerdir ki; ibn Cerir, bu g6rii§tin Irak ahalisin
den bir cemaata ait oldugunu soyler. 

Be§te birin biitiinuntin akrabalara ait oldugu da soylenmi§tir. 
Nitekim ibn Cerir §oyle rivayet eder : Bize HartS'in ... Minhal ibn Amr'
dan rivayet ettigine gore; o, Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ve Ali 
ibn Hiiseyn'e be§te biri sormu§ da onlar: 0, bizimdir, demi§ler. Ali'ye: 
Muhakkak ki Allah Teala: «Yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir.» 
buyuruyor, demi§. Onlar da: Bizim yetimlerimiz ve bizim yoksullan-
mtza, demi§ler. -

1Siifyan es-Sevri, Ebu Nuaym ve Ebu Usame, Kays ibn Mtislim'den 
rivayet ediyorlar ki o, §Oyle demi§ : Hasan ibn Muhammed ibn el-Hane
fiyye --~Allah ona rahmet eylesin- ye «Bilin ki ganimet olarak aldtgl
mz §eylerin be§te biri Allah'a, Rasuliine .. . aittir.>> ayetini sordum. Bu; 
S'Oztin anahtand1r. Zira diinya da ahiret de Allah'md1r, demi§. 

Allah Rasftlu (s.a.) niin vefatmdan sonra bu iki pay h'akkmda in
sanlar ihtilaf etmi§ler; baztlan Hz. Peygamber (s.a .) in payt kendisin
den sonraki halifeye aittir, demi§ler, diger baztlan ise :. Akrabalarm pay• 
halifenin akrabalanna aittir, demi§lerdir. Netice olarak gorii§leri, bu iki 
paytn Allah yolunda at besleme ve haztrhga tahsisi iizerinde birle§
mi§tir. Ebubekir ve Orner (R. Anhiima) . in halifeliklerinde bu iki pay 
boyle k~llamlmt§ttr. 

1 ibrahim'den naklen A'me§ der ki: Ebubekir ve Orner, Hz. Peygam-
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ber (s.a.) in paYJ.m at ve silah haz1rlamada kullamrlardi. Ibrahim'e: 
Ali bu husU.sta ne derdi? diye sordum. Bu hususta onlarm en §iddetlisi 
(Buna en fazla onem verenleri) Ali idi, diye cevab verdi. Bu, alimlerden 
bir gogunun gorli§udur.' 

Akrabalarm paYJ.na gelince: Bu, H8.§im ogullan ile Muttalib ogul
lanna harcamr. Zira Muttalib ogullan cahiliyye devrinde Ha§im ogul
lar'ma yard1m etmi§ler ve onlarla birlikte: miisluman olanlar Allah ve 
Rasuliine itaat ettikleri i<;in, kMir olanlar ise kabile §erefini koruyup 
Allah Rasulu'niin amcas1 Ebu Talib'e itaat ettikleri i<;in Allah Rasulunti 
savunmu§lar ve onu sevip kendisine dti§man olanlara klzcilklarmdan 
dola)'l, peygamber ailesiyle birlikte muhasaraya tabi tutulmu§lardlr. 
Abd f}ems ve Nevfel ogullanna gelince; bunla,r, her ne kadar onlarm 
amca ogullan iseler de bu konuda onlafla birlikte olmarm§lar, onlardan 
aynlarak muharebe etmi§ler, Allah Rasulti ile harbetmeleri i<;in Ku~ 
rey§'i alevlendirmi§lerdi. Bunun i<;indir ki Ebu Talib, me§hur Kaside 
el-Lamiyye'sinde onlan <;ok yakm akraba olmalanna ragmen ba§kala
rmdan daha §iddetli bir §ekilde kottilemi§tir. 

Ctibeyr ibn Mut'im ibn Adiyy der ki : Ben ve Osman ibn Affan 
-ibn Ebu As ibn Umeyye ibn Abd§ems'i kasdediyor- Allah Rasulti 
(s.a.) ne yiirtiytip gittik. Ve : Ey Allah'm Rasulti, Hayber ganimetinin 
be§te biri:qden Muttalib Ogullan'na verdih de bizi b1raktm. Biz ve cnlar 
sana kar§I aym derecedeyiz, dedik. Sadece Ha§im ve ~uttalib ogullan 
aym §eydir, buyurdular. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. Bu hadisin 
baZI rivayetlerinde : «Onlar, ne cahiliyyetde ve ne de islam'da bizden 
aynlmad1lar.>> kiSnn da vard1r. Onlarm . H8.§im ve Muttalib ogullan ol
duguna dair gorti§, cumhur-1 ulemanm g()ru§tidtir. ibn Cerir der ki: 
Digerleri §6yle demi§tir: Onlar, Ha§im ogulland1r. Sonra ibn Cerir, Hu
sayf'dap., Mticahid'in §oyle dedigini rivayet eder : Allah Teala Ha§im 
ogullanndan fakirlerin bulundugunii bildi de zekat yerine be§te biri 
onlara tahsis etti. 

Yine ondan gelen rivayetlerden birisinde §6yle demi§tir: ccOnlar, 
kendileri i<;in zekatm helal olmad1g1 Allah Rasulti (s.a.) nun akraba
landir. ibn Cerir, bu g5rii§Un bir benzerini Ali ibn Hiiseyn'den de ri
vayet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Diger baz1lan ise : Bilakis onlar btittinu ile Ku
rey§'tir, demi§lerdir. Bize Yunus ibn Abd'til-A'la'nm ... Said el-Makbu
ri'den rivayetine gore; o, §i::iyle demi§tir: Akrabalardan sormak uzere 
Necde ibn Uveyrnir el-Haruri, Abdullah ibn Abbas'a bir mektup ya:zd1. 
ibn Abbas ona cevaben §oyle yazd1 : Biz : Muhakkak ki onlar biziz, 
derdik. Kavmimiz bunu ~abul etmez ve : Butiinti ile Kurey§, akraba
lardir, derlerdi. 

ccKavmimiz bunu kabul etmezdi.» k1smma kadar olam Miislim'in 
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Sahih'inde, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei de Yezid ibn Hermuz'den ri
vayetle Said' el-Makburi'den nakledilmektedir. Bundan sonraki k1srm ise, 
Ebu Ma'§er Necih ibn Abdurrahman el-<Medeni'nin rivayetinde tek kal
digi hadislerdendir. 0 ise ~ayiftir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurdular: ~izleri ellerin kirinden sa
kmdmnm. (Ellerin kirini si·zin ic;in ho§ gormem.) Zira size yetecek ve 
sizi miistagni kilacak be§te birin be§te biri sizin ic;indir. Bu hadisin is
nadi hasen olup, Ebu Hatim, ibrahim ibn Mehdi'nin guvenilir oldugu
nu S5ylemi§tir. Yahya ibn Main ise onun, miinker hadisler rivayet et
tigini .sOyler. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: ((Yetimlere ... aittir.n buyuruyor ki miislumanlann 
yetimleri kasdedilmektedir. Ancak alimler, ((Fakir yetimlere mi mah
.sustur; zengin ve fakir yetimleri de ic;ine ahr m1? n hususunda ihtilaf 
etmi§lerdir. Bu konuda iki gorli§ vard1r. 

«Yoksullara .. . aittir. n buyurulmaktadir ki; bunlar, eksiklerini ve 
du§kiinluklerini giderecek §ey bulamayan ihtiyac; sahi~leridir. 

((Yolculara ... Rittir.n buyurulmaktadir ki; bu, yolcu veya namazm 
kiSaltilac~ bir mesateye yolculuk yapmak isteyen ve yolculugunda 
harcayacak §eyi bulunmayan kimsedir. Bu konunun ac;Iklamasi,· Berne 
suresinde zekat ayetinde gelecektir. ~ayet Allah dilerse ki, gii.venimiz 
ve .tevekkiilumuz O'nadir. · 

Allah Teala : <cEger Allah'a ve ... Kulumuza indirdigimiz ayetlere 
inanmi§Samz ... )) buyurur. ~ayet Allah'a, ahiret gunune ve Aliah'm, 
elc;isine indirdiklerine inanmi§Sani?: ganimetlerde size farz k1lini§ oldu-

. gumuz be§te bir emrine uyunuz. Buhari ve Miislim'de Abdiilkays el
c;ileri hadisinde Abdullah ibn Abbas'tan rivayete gore Allah Rasulii 
onlara : Size dort §eyi emreder ve dort §eyi yas,aklanm : Size Allah'a 
imam emrediyorum ... buyurduktan sonra :. Allah'a iman nedir? biliyor 
musunuz? . Allah'tan ba§ka ilah olmadigma, Muhammed'in Allah'm el
c;isi olduguna §ehadet etmek, namaz1 k1lmak, zekati ve~ek ve gani
metten be§te birini vermenizdir, buyurarak be§te biri vermeyi imanm 
cumlesinden (butiinunden) saymi§tlr. Buhari, Sahih'inde «'Kitab'ill
Iman)) oolumunde buna <lbe§te biri vermenin imandan oldugu babv) 
diye miistakil bir bab ay1rm1§, sonra burada yukandaki ibn Abbas ha
disini se:rdetmi§tir. «~erh'iil-Buharin isimli eserde bu konuya geni§c;e 
yer verdik. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

Mukatil ibn Hayyan, uHakk1 batlldan ay1ran gunde ... kulumuza 
indirxiigimiz ayetlere ... n ayetinde «Payla§ma (ganimetin taksim edil
mesi) gunun nun kasdedildigini soylemi§tir. Allah Teala ((Ve hakk1 batll
dan ay1ran gunde, o iki rtoplulug~n kar§Ila§tlgi o gunde kulumuza in-
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dirdigimiz ... >> ayetinde Bedir'de hak ile batllm arasm1 ayirmak sure
tiyle yarat1klanna olan nimet ve ihsanma dikkati ~ekmektedir. Bu gi.i
ne «Furkan» ismi verilmi§tir. Zira Allah Teala, o gi.inde iman kelimesini 
batiidan yi.ice kllml§, dinini muzalffer k1lm1§, peygamberine ve taraf
tarlarma yard1m etmi§tir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ve Avfi: Aynlma gi.ini.i, 
Bedir gi.ini.idi.ir. 0 gi.inde Allah Teala, hak ile batllm arasm1 ay1rmi§tlr, 
demi§lerdir. Bu hadis, Hakim tarafmdan rivayet edilmi§tir. Mi.icahid, 
Miksen, Ubeydullah ibn Abdullah, Dahhak, Katade, Mukatil ibn Hay
yan ve bir ~klan; bu gi.ini.in, Bedir gi.inii oldugunu soylemi§lerdir. 

Abdiirrezzak der ki: Ma'mer'den ... Urve ibn ez-Ziibeyr'den riva
yete gore 0, I<Aynlma glini.i .. . n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Allah 
Teala'mn hak ile batll arasm1 ay1rd1g1 gun olup, o da Bedir gi.inudur. 
Bu, Allah Rasulii (s.a.) ni.in haz1r bulundugu ilk sava§tlr. Mii&riklerin 
ba§l Utbe ibn Rabia idi. Ramazan'dan ondokuz veya onyedi gi.in ge~
rni§ti ki bir cum'a gi.inii kar§Ila§tllar. 0 gilndc Allah Rasuli.i (sa.) ni.in 
ashab1 ii~yiiwn kiisur ki§iydi. Mii§rikler ise bin ile dokuzyi.iz ki§i ara
smdaydi. Allah Teala, mi.i~rikleri bozguna ugrattl. Onlardan yetmi§den 
fazlas1 Oldiirilldii ve bir o kadan da esir edildi. 

( ......... ...... ......... ) 
ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... Hasan ibn Ali' den rivftye

tine gi)re; o, §Oyle demi§tir : 11Aynlma giini.i, o iki ordunun kaqlla&tlgt 
gun.n Ramazan'm onyedisidir. Hadisin isnad1 ceyyid ve kuvvetlidir. 

ibn Merduyeh de, ibn Abdurrahman Abdullah ibn Habib'den, o da 
Ali'den rivayet eder ki o, §6yle demi§tir : Furkan gecesi , ild ordunun 
kar§Il~tigl gece sabahmda cum'a gecesi olan Ramazan aymm onye:li
sidir. 

Megazi ve siyer alimlerine gore sahih olan gori.i§ budur. 
Zainanmda Mlsir illkesinin imam1 olan Yezid ibn Ebu Habib; Bedir 

giinu, pazartesi gi.inu idi, demi§Se de bu gori.i~iinde ona uy2.n olmamJ§
tir. Cumhur'un gorii§ii onunkine tercih edilmi§tir. En dog-rusunu Allah 
bilir. 
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42 - Hani siz, o vakit vadinin yak1n kenannda idi
niz, onlar da 6te yamac1nda idiler. Kervan ise sizden daha 
aga~da idi. Eger bir yerde bulugmak uzere s6zle$seydiniz 
muha:kkak ki, vaktini ta'yinde ihtilafa dil$erdiniz. Fakat 
Allah i$lenmesi gerekli o1an emri yeiine getirmek i<;in 
yapt1. Ta ki, helak olan apa<;1k bir delild.en dolay1 helak 
olsun, ya$ayan da a.pa<;lk bir delilden dola.y1 ya$as1n. Ve 
muhakkak ki, Allah Semi'dir, Alim'dir. 

Bilerek Ya~amak ve Olmek 

Allah Te:lla, hak .ne bat1Im aynlma giiniinden bahsederek: ((Hani 
siz, o vakit vadinin yakm kenarmda idiniz. (Siz vadinin Medine yoniin
de yakm ve alt kenarmda, tarafmda idiniz.) Onlar da (m'ii§riklerde) 
ate yamacmda (Mekke yoniindeki uzak yamacmda inmi§, yerle§mi§) 
idiler. (Yaninda ticaret mall olan, Ebu Siifyan'm da i~inde bulundugu) 
kervan ise sizden daha a§ag1da (deniz tarafmda) idi. Eger (siz ve mii§
rikler) bir yerde bulu§mak iizere s6zle§seydiniz muhakakk ki, vaktini 
ta'yinde ihtilafa d'ii§erdiniz.ll 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Yahya ibn Abbas ibn Ab
dullah Ibn ez-Ziibeyr'in bu ayet hakkmda bal;>asmdan rivayetine gore, 
o §Oyle demi§tir: ~ayet bu, sizden ve onlardan bir yerde bulu§mak iize
re sozle§me yiiziinden olsayd1, sonra da onlann saYJ.simn ~oklugu, sizin 
saym1zm azhg1 size ula§saydi onlara kavn§mazdmiz. ((Fakat Allah, i~

lenmesi gerekli olan emri yerine getirmek i~in yaptl. ll Fakat Allah 
Teala sizden bir m'ii§avere olmakslZln ve kendi katmdan bir Iutfu ol
mak iizere islam ile ehlini iistiin k1lmak. §irk ve ehlini al~altmak hu
sllsundaki muradm1 kudreti ile yerine getirmek i~in bunu yaptl. 

Ka'b ibn Malik hadisinde o, §6yle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) ve 
miisliimanlar, sadece Kurey§ kervamm kasdederek ~1km1§lard1. Niha
yet Allah Teala onlarla d'ii§manlanm bir sozle§me olmaks1zm bir araya 
getirdi. Ibn Cerir der ki: Bana_ Ya'kf1b'un . . . Umeyr ibn ishak'tan ri
vaye~ine gore; o, ~6yle demi§tir: Ebu Siifyan ~am'dan gelen bir ker
van i~inde ilerledi. Ebu Cehil onu Allah Rasulii (s.a.) ve ashabma kar§l 
korumak iizere ~1kt1. Bedirde kar§lla§tllar. Bunlar digerlerini, diger
leri de bunlan hissetmiyordu. Nihayet suculan . kar§1la~t1 ve insanlar 
kar§lhkh vuru§maya kalkl§tl. 

Muhammed Ibn Ishak, es-Sire'de der ki : Allah Rasulii (s.a.) bu 
minval iizere ilerledi ve nihayet es-Safra'ya yakm olduklarmda Ebu 
Siifyan'a d§.ir haber toplamak iizere Ciiheyne kabilesinden Besbes ibn 
Amr ve Adiyy ibn Ebu Zagba~y1 gonderdi. Onlar gidip Bedir'e _vardllar. 
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Ve vadide bir tepeye develerini Ihtlrarak (¢kttirerek) kirbalanm suyla 
doldurmak istediler. Bu Strada mtinaka§a eden iki cariye i§ittiler. Cari
yelerden biri arkada§tna : Hakk1m1 yerine getir (hakklm1 ver), diyor; 
oteki de: Kervan yann veya yarmdan sonra gelecek ve ben senin hak
ktm Odeyecegim, diyordu. Mecdiyy ibn Amr aralanna girip : Dogru st>y
ledi, dedi. Besbes ve Adiyy bunu i§itip develeri tizerine oturdular ve 
Allah Rasulti (s.a.) ne gelerek durumu haber verdiler. Onlar dondtigti 
strada Ebu Stifyan korkmu§ olarak geldi.' Kervanmm online ilerleyip 
Mecdiyy ibn Amr'a: Bu su ba§mda tammadtgm birini hissettin mi? 
diye sordu. 0 : Allah'a yemin olsun ki haytr, sadece §U tepeye devele
rini 1ht1ran, k1rbalarm1 suyla dolduran ve sonra giden iki binitli gor- , 
dtim, diye cevab verdi. Ebu Stifyan, Besbes ve Adiyy'nin develerini 
thttrdtklan yere gelip develerinin terslerini aldl, ufalad1 ve onlarda 
taneler bulup: Allah'a yemin olsun ki bunlar Yesrib yemleridir, deyip 
stir'atlice dondti ve kervanmm y6ntinti ~evirip onu sahile dogru gottir
dti. Nihayet kervamru kurtardtgmi gortince, Kurey§'e haber gonderip: 
((Muhakkak ki Allah kervammzt, mallanmzt ve adamlanmzt kurtarmt§
tlr, geri dontiniiz.» dedi. Ebu Cehil §Oyle konu§tu : Allah'a yemin olsun 
ki Bedir'e varmadtk~a geri donmeyiz, yemek yiyecegiz develerimizi bo
gazlaytp i~ki i~ecegiz, cariyeler bize §arktlar soyleyecek, arap bizim bu 
ytirtiyti§timtizti i§itecek ve bundan sonra devamll olarak bizden kork
maya devam edecek. Ahmed ibn ~tirayk : Ey Ztihre ogullan toplulugu, 
muhakkak ki Allah sizin mallanmzt ve dostunuzu kurtarmt§tlr, donti
ntiz, dedi de ona itaatla Ziihre ogullan dondtiler. Boylece ne onlar ve 
ne de Adiyy ogullan (Bedir'de) haztr bul!mmadilar. · 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Yezid ibn Ruman'm Urve 
ibn ez-Ztibeyr'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah Raswti 
(s.a.) Bedir'e yakla§tlgt s1rada, haber toplamak iizere Ali ibn Ebu Talib, 
Sa'd ibn Ebu Vakkas ve Ztibeyr ibn el-Avvam't ashabmdan bir grup 
i~inde gonderdi. Onlar, Kurey§'in sakalanndan (sucularmdan) Said 
ibn el-As ogullarma ait bir kale ile Haccac ogullanna ait bir koleyi ya
kalayarak Allah Rasulti (s.a.) ne getirdiler. Onlar, Allah Raslllti'nti 
namaz kllarken buldular. Hz. Peygamber (s.a.) in ashab1 onlara: Siz 
kimlerdensiniz? diye sormaya ba§ladllar. Onlar da : Biz Kurey§'in su
culanytz, su getirmek i~in bizi gi)nderdiler, diye cevab verdiler. Kavim, 
onlarm ooylediklerinden ho§lanmay1p Ebu Stifyan'm taraftarlanndan 
olabileceklerini sanarak dovmeye ve sikt§tmnaya ba§ladllar. Bunun 
tizerine onlar : Biz Ebu Stifyan'm taraftarlany1z, dediler. BOylece mtis
ltimanlar onlan btraktllar. Allah Rasulti iki rtiku' ve ik.i secdeden sonra 
selam verip : Size dogru soylediklerinde onlan dovdtintiz, yalan .sOy· 
lediklerinde ise btraktmiZ. Dogru soylediler. Allah'a yemin olsun ki o 
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ikisi Kurey§ tarafHmd1r: Bana Kurey§'ten haber veriniz, buyurdu. 0 
ikisi: Kurey§liler, vadinin yakm kenarmda gormi.i§ oldugunuz kum 
tepesinin ardmda bulunuyorlar, dediler. Allah Rasuli.i (s.a.) : Onlar, 
kac;: ki§idir? diye sordu. <;ok, diye cevab verdiler. Say1lar1 nedir? so
rusuna ise bilmiyoruz diye cevab verdiler. Hz . . Peygamber : Her gi.in 
kac;: deve kesiyorlar? diye sordu. Bir gi.in dokuz, bir gi.in on diye cevab
ladllar. Allah Rasuli.i (s.a.) : Kurey§liler dokuzyi.iz ile bin aras1d1r, 
buyurup sonra onlara : Kurey~ ef?rafmdan ic;:lerinde kimler var? diye 
sordular. Onlar: Utbe ibn Rabia, ~eybe ibn Rabia, Ebu'l-Buhteri ibn 
Hi§am, Hakim ibn Hizam, Nevfel ibn Huveylid, Haris ibn Amir ibn 
Nevfel, Tuayme ibn Adiyy ibn Nevfel, Nadr ibn Haris, Zemea ibn el
Esved, Ebu Cehl ibn Hi§am. Umeyye ibn Halef, Haccac'm ogulla..n 
Ni.ibeyh ve Mi.inebbih, S;iiheyl ibn Amr ve Amr ibn Abd Vedd, diye ce
vabladllar. Allah Rasuli.i (s.a.) insanls.ra dogru ilerleyip §6yle buyur
dular : i§te Mekke, ciger parelerini si?.e atml§tlr. 

Muhammed ibn ishak --Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bana 
Abdullah ibn Ebu Bekr ibn Hazm'm haber verdigine gore; insanlar, 
Bedir gi.inii kar§Ila§tlklarmda Sa'd ibn Muaz, Allah Rasuli.i (s.a.) ne 
§6yle demi§ti : Ey Allah'm elc;:isi, ic;:inde · duracagui ve sana develeri 
lhtlracag1m1z bir golgelik yapmayahm m1? Biz di.i§manla kar§lla§mz. 
Eger Allah Teala bizi onlara galib k1Iar ve bizi i.istiin k1larsa; bu, iste
digimiz §eydir. Eger digeri olursa develerine biner ve kavminizden ar
kamlzdakilere iltihak edersin. Allah'a yemin olsun ki senin arkanda 
k3:lan kavim sana kar§l sevgilerinde bizden daha §iddetlidirler. ~ayet 
senin 'harbe kavu§acagml bilselerdi asia senden arkada kalmazlardl. 
Mutlaka sana arka c;:1kar, seni sever ve sana yard1m ederlerdi. Allah Ra
suli.i (s.a.) onu hay1rla oviip, ona hay1r duada bulundu. Kendisine bir 
golgelik bina edildi. Allah Rasuli.i (s.a.) ve Ebubekir orada idiler, bera
berlerinde ba§ka kimse yoktu. 

ibn ishak der ki : Sabah olunca Kurey§ yerinden aynldL Allah 
... Rasuli.i (s.a.) onlarm vadiye girmi§ olduklan tepeden a§ag1 dog!u gel

diklerini gori.ince §6yle dua buyurdu : Ey Allah'1m, i§te Kruey§, ovi.ine
rek ve kibirlenerek sana dii§manllk edip elc;:ini yalanlayarak gelmi§tir. 
Allah'1m sabahleyin onlan helak eyle. 

uTa ki, helak olan apac;:1k bir delilden dolaYl helak olsun, ya§ayan 
da apac;:1k bir delilden dolaYl ya§asm.n ayeti hakkmda Muhammed ibn. 
ishak der ki : Ayet ve ibretleri gordiigiinden dolaYl huccetten sonra 

' ki.if:r:eden kiifretsin, aym §ekilde iman eden de iman etsin diye. Bu iyi 
bir yorumdur. Bunu biraz daha ac;:1klarsak Allah Teala §6yle buyurmak· 
tad1r : Muhakkak ki sizi di.i§mammzla birlikte bir yerde, sozle§Inesiz 
olarak onlnra kar§l sizi muzaffer kllmak, hak helimesini batllm i.izerine 
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• 
lkarmak, i§in a\!Ik olmas1, huccetin kesin, biirhanlann parlak olmas1 
~in, hi<; kimsenin bir huccet ve §iiphesi kalmamas1 i<;in toplami§tlr. 
4te o zaman: <~elak olan helak ol~un . » Aleyhine delil ve huccetin bu
unmasl sebebiyle durumunun batll oldugunu gt>rmekle birlikte bunda 

devam eden, kiifiir i<;inde devam etsin. !man, i§te ancak o kalblerin 
haya;ttdir. Allah Teala: «C>lii iken dirilttigimiz ve insanlar arasmda yii
rii.yebilecegi bir nur verdigimiz kimse ... » (En'am, 122) buyurmaktadir. 
Hz. Ai§e de ifk olayt hakkmda ~yle demi~tir : Benim hakk1mda helak 
olan helak olmu§tur. Yani bu hususta ya1an, bi.ihtan ve iftiradan iba
ret sozlerini soylemi§tir. 

Allah Teala buyurur ki : «Muhakkak ki Allah (sizin duamz1, yal
varmamzi ve yardlm dilemenizi) i§itici; . (sizi ve sizln irtad<;I kafirler olan 
di.i~manlanmza kar§I yardlm1 hak ettiginizi) iyi bilendir.)' 

43 - Hani Allah, uykunda onlan sana az gosteriyor-
u. Eger sana onlan c;ok gostermi~ olsaydi; elbette <;eki

necek ve i~ hakkmda c;eki.~ecektiniz. Fakat Allah sizi kur
ardL Muha:kkak ki 0, gogiislerde olan1 bilendir. 

44 - Hani, kar~Ila~tlginiz za.1nan Allah yap1lm1~ bir 
mri yerine getireceginden onlan gozlerinizde az gosteri

:or, sizi de onlann goziinde a~altlyordu. Ve i~ler Allah'a 
ondiiriiliir. 

Dii§marun Azh~ veya ~oklugu 
Miicahid der ki : Allah Teala ona uykusunda onlan az gostermi§ : 

z. Peygamber (s.a.) de ashabma bunu haber vermi§ti. Boylece onlarm 
venleri artmi§tl. Ibn ish~k ve bir <;oklan bOyle soylemi§tir. ibn Ce

r' in baZilanndan . naklettigine gore 0, onlan uyurken (kapad1g1 §U) 
tiyle gormii§tiir. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . Hasan' dan rivayetine g()re 
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o : <<Hani Allah, uykunda onlan sana az gt>steriyordU.ll ayeti hakkmda 
«Gi:iziinle» demi§tir. Bu s<>z garibdir. Burada uyku ac;tkc;a belirtilmi§ 
olup delilsiz bir te'vile gitmeye ihtiyag yoktur. 

AUah Teala buyurur ki : <~Eger sana onlar1 c;ok gootermi§ olsaydt, 
elbette (Onlardan korkup) gekinecek ve i§ hakkmda geki§ecektiniz. Fa~ 
kat Allah 'Teala (Onl'an sana az gooterme~ suretiyle bundan) sizi kur~ 
tard1. Muhakkak ki o, gogiislerde olaru (Kalblerin ihtiva edip sakla~ 
dtidanm) bilendir. (0, gi:izlerin hainligini ve gijgiislerin gizlediklerini 
iyi bilir.) » Allah Teala: «Hani, kar§tla§ttgrmz zaman ... Allah onlan goz~ 
lerinizde az gosteriyordu.» buyurur ki bu, Allah Teala'run onlara bir 
lutfudur. Zira 0, bizzat gozleriyle de onlan kendilerine az gostermi§; 
boylece onlara kar§l cesaretleri ve hlrslan artmt§tl : Ebu ishak es-Sii~ 
bey'i der ki: Ebu Ubeyde'den, onun da Abdullah ibn Mes'ud'dan, .(r.a.) 
rivayetine 1gore o, §oyie demi§tir : Bedir giinii bize o kadar az goriin
diller ki ben yammdaki birisine: Ne dersin yetmi§ kadar varlar m1? 
diye sordum. 0: Haytr, bilakis yiiz, diye cevab verdi. Nihayet onlar
dan birisini tuttuk ve ona sorduk da bin ki§iydik, dedi. Bu hadisi ibn 
Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet etrni§lerdir. 

Allah Teala: «Sizi de onlann gi:iziinde azalttyordU.>> buyurur. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Silleyman ibn Harb'm ... ikrime'den rivayetine 
gore o : «Hani, kar§tla§ttgtmz zaman Allah onlan gozlerinizde az g6s
teriyor, sizi de onlann goziinde azaltlyordU.>> ayeti hakkmda : Allah 
Teala, onlardan baz1s1m diger baziSt iizerine tahrik etmi§tir, derni§ olup, 
bu hadisin de isnadt sahihtir. 

Muhammed :ibn ishak der ki: Bize Yahya ibn Abbas ibn Abdullah 
ibn ez-Ziibeyr'in babasmdan rivayetine gore : Allah yaptlmt§ bir emri 
yerine getireceginden ... ayeti hakkmda §Oyle qemi§tir: Allah'tn ken
dilerinden intikam1 murad ettiklerinin musibeti ve dostlarmdan nimeti 
iizerlerine tamamlamayt murad ettiklerine de nimet bah§eylemesi igin 
aralarmda harb vuku bulsun diye. Bunun anlamt §Udur : Allah Teala, 
her iki grubu birbirlerine kanji tahrik buyurmu§, hust artsm diye birini 
digeri .goziinde az g6sternli~tir. Bu .kar§I kar§tya gelmeleri arunda ol
mm~tur. Harb ktZI§Ip Allah Teala inananlan pe§pe§e gelen bin melekle 
destekleyince, kafirler giiruhu iman edenler grubunu kendilerinin iki 
misli goriir olarak kalakald1. Nitekim Allah Teala, bu hususta §Oyle bu
yurmaktadir: <<Kar§Ila§an iki toplulugun durumlarmda sizin ic;:in ibret 
vard1r. Biri Allah yolunda dogii§iiyordu. Digeri ise kafirdi. Onlar, obiir
lerinin kendllerinin iki katl olduklanm gozleriyle g6riiyorlard1. Allah 
diledigini yardimtyla destekler. Gi:irebilenler igin bunda ibret vard1r.>> 
(Al-i imran, 13). i§te iki ayetin arast · bu §ekilde bulunabilir. Onlardan 
her biri gerc;:ektir, dogrudur. Hamd ve minnet Allah'adir. 
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45 - Ey iman edenler; bir toplulukla kar~Ila$1rsan1z 
sebat edin ve Allah'1 <;ok zikredin ki felaha eresiniz. 

46 - Allah'a ve Rasulfule itaat edin. Birbirinizle <;e
ki~meyin. Sonra korkuya kap1hrs1n1z da za'fa dii~ersiniz 
ve riizgann1z gider. Sabredin, muhakkak ki Allah, sabre
denlerle beraberdir. 

Qeki§ip Aynlmaym 

Bu, Allah Teala'mn inanan kullarma dii§manla kar§lla§ma ada
bml Ve dii§manla kar§lla§ma Slrasmda cesaret yolunu ogretmesinden 
ibarettir : «Ey iman edenler; bir toplulukla kar§lla§trsamz sebaf edin.» 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Abdullah ibn Ebu Evfa'dan rivayet 
edildigine gore; Allah Rasulii (s.a.), dii§manla kaqlla§trklan giinlerin
den birinde giine§ (batrya dogru) meyledinceye kadar beklemi§, giine~ 
meyledince aralannda kalk1p §Oyle buyurmu§tu : 

Ey insanlar, dii§manla kar~lla§maJl temenni etmeyiniz. Allah'tan 
afiyet isteyiniz. Bir kere de onlarla kar§lla§Irsamz sabrediniz. Biliniz ki 
cennet, kllwlarm golgeleri altmdad1r. Sonra Allah Rasulii (s.a.) kalk1p 
§oyle dua buyurdular : ((Ey kitab1 indiren, bulutlan yiiriiten ve Ahzab'1 
hezimete ugratan Allah'1m, onlan hezimete ugrat ve onlara kar§I bize 
yard1m et. » Abdiirrezzak'ni Siifyan es-Sevri kanahyla ... Abdullah ibn 
Amr'dan rivayetine gore Allah Rasulii §6yle buyurmu§tur: Dii§manla 
kar§Ila§mayl tcmenni etmeyiniz ve Allah'tan afiyet isteynyz. Bir kere 
de onlarla kar§Ila§Irsamz, dayammz ve Allah'! zikrediniz. Eger onlar 
toplamp giiriiltii yaparlarsa siz susunuz. Hafiz Ebu'l-Kas1m et-Taberani 
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der ki: Bize ibJ,"ahim ibn Ha§im el-Begavi'nin ... Zeyd ibn Erkam'dan 
onun Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, §oyle buyurmU§tur: 
Muhakkak Allah Teala, §U u~ §ey s1rasmda susmaJl sever : Kur'an okun
masi, du§mana dogrti· ilerlenmesi ve cenaze s1rasmda. Merfu' bir hadiste 
Allah Teala §oyle buyurur : <(Benim tam ve mukemmel kulum, klllciyla 
vurU§Urken Beni zikredendir.>> Yani bu durum, anun Beni zikretmesin
den, Bana dua etmesinden ve Benden yard1m dilemesinden asia allka
yup me§gul etmez. Said ibn Ebu Arub~'nin Katade'den rivayetine gore 
o, bu ayet hakkmda §O~rle demi§tir : Allah Teala sizin bulunabile.cegi
niz en me§gul halinizde - ki kill~larla vuru§ma sirasidir- zikredilme
sini farz kllmi§tlr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ata'dan rivayetine gore a: 
Du§manm tizerine yurtime (dti§mana dagru ilerleme) s1rasmda susmak 
ve zikir vacibtir, demi§ ve bu ayeti .akumm~tu. Ben : Zikri a~1k alarak 
m1 yap1yarlar? diye sardum; evet, diye cevaplad1. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki : YCmus ibn Abd'Ul-A'la'ya ... Ka'b el
Ahbar'dan akuma yaluyla rivayet edildigine gore; a, §i:iyle demi§tir : 
Allah'a Kur'an okunup zikredilmesinden daha sevgili . alan hi<; bir §ey 
yoktur. 'Boyle olmasayd1, insanlara namaz1 ve cihad1 emretmezdi. Gi:ir
muyar musunuz ki insanlara sava§ s1rasmda zikri emretmi§ ve : ((Ey 
iman edenler; bir toplulukla kar§Ila§Irsamz sebat edin ve Allah'1 ~ak 
zikredin ki felaha eresiniz.>> buyurmu§tur ... 

Allah Teala mlis!Umanlara du§manla sava§ s1rasmda sebatl, onla
rm vuru§malanna (hucflmlarma) sabn, ka<;mamalanm, geri donmeme
lerini, korkak olmamalanm, bu halde Allah'1 zikretmelerini, O'nu unut
-111ay1p bilakis O'ndan yard1m dileyip O'na guvenmelerini, dti§manlanna 
kar§I O'ndan yard1m istemelerini, bu hallerinde Allah ve Rasulune itaat 
etmelerini emretmi§tir. Onlar Allah'm kendilerine emrettiklerine uy
rnU§, yasaklad1klanndan geri durmw~. bazgun ve rtisvayhklanna sebep 
alacak ihtilattan ka<;:mmak uzere aralarmdaki hlisuslarda <;eki§memi§
lerdir. 

Allah Teala buyurur ki : ((Riizganmz (kuvvet ve keskinliginiz, i<;in
de bulunmakta oldugunuz . ikbal hali) gider. Sabredin, muhakkak ki 
Allah . sabredenlerle beraberdir.» 

Cesaret, ~llah'm emrine uyma, Allah'm kendilerini ula§t1rd1klanna 
(onlata gosterdigi yola) imtisal hususlarmda sahabe ne kendilerinden 
onceki ummet ve nesillere ve ne de kendilerinden sonrakilerden hi~ 
kimseye nasib olmayacak bir meziyyete sahiptiler. Onlar, Allah RasuiU 
(s.a.) niin bereketi, onlara emrettiklerinde ana itaatlan ile k1sa bir sii
rede Rum, iran, Tiirk, Slav, Berbe~ iklimlerin ardularma nisbetle sa
yiianmn ~ak az almasma ragmen kalbleri ve dunyanm dagusunda, ba-
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tlsmda -iklimleri fethetmi§ler, herkese galebe c;:almi§lar ve neticede 
Allah'm kelimesi yiicelmi§, Allah'm dini sair dinlere galib gelmi§, 
islam iilkeleri otuz seneden daha az bir siirede. diinyamn dogusuna 
ve batiSma uzanmi§tlr. Allah, onlardan ho§ntid olsun ve hepsini ho§
nud k1lsin. Bizi de onlann ziimresinde ha§reylesin. Muhakkak 0. 
Kerim'dir. Vehhab'd1r. 

47 - Hem yurdlanndan boburlenerek ve insanlara 
gosteri1] yaparak <;:1kan ve Allah yolundan abkoyanlar gibi 
olmay1n. Allah, onlann yaptlklann1 c;:epec;:evre ku!?atandlr. 

48 - Hani 1}eytan, onlara yapt1klanru suslemi1,? ve 
demi1,?ti ki : Bugun insanl~Tdan sizi yenecek yoktur. Ben 
de size muhakkak yardimciyim. iki ordu kar1}lla!?Inca da, 
iki topugu ustune kac;:arak : Benim sizinle alakam yak, 
dogrusu sizin gormediklerinizi goriiyorum, ben Allah'tan 
korkuyorum. <;unku Allah azab1 giddetli o~andlr, demigti. 

49 - Hani munaf1klar, kalbl~rlnde hastahk bulunan
lar: Bunlar1, dinleri aldatt1, diyorlardL Halbuki kim Allah' a 
tevekkul ederse; muhakkak ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

BobiirlenenJer Gibi Olmaym 

Allah Teala, mii'minlere kendi yolunda cihad ic;:in ihlas1 ve kendl
sini c;:okc;:a zikretmeyi emrettikten sonra, i.ilkelerinden oobiirlenerek, bii
yiiklenerek c;:Ikl§lannda mii§riklere benzemekten sakmdirmi§tl. Nitekim 
Ebu Cehl'e; kervan kurtuldu, geri doni.in denildiginde o; hapr, Bedir 
suyuna vanp develerimizi kesinceye, ic;ki ic;:inceye, cariyeler bize §arki 
soyleyinceye, araplar orada bu giindeki durumunuzu ebedi olarak ko-
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nu§uncaya kadar, geri donmeyiz, demi§ti. Fakat bu durum, btitiintiyle 
onlann aleyhine donmi.i§.tti. Onlar, Bedir suyuna vard.lklannda sanki 
klzgm bir hamama atitmi§lardi. Bunun i~indir ki Allah Teala : <~Allah, 

onlann yaptlkla.nm ~ep~evre ku§atand1r.n buyurur. Onlarm, neyi ni· 
~in yaptlklanru iyi bilir de, buna kar§lhk ·onlan en kotti ceza ile ceza· 
landmr. 

«Yurdlanndan bObtirlenerek ve insanlara gO.steri§ yaparak ~1kanlar 
gibi olmaym.» ayeti hakkmda ibn Abbas, Mticahid, Katade, Dahhak 
ve Stiddi §oyle derler: Onlar, Bedir gtinti Allah Rasulti (s.a.) ·ne ~arpl
§an mti§riklerdir. Muhammed ibn Ka'b der ki: Kurey§, Mekke'den ~e
dir'e dogru yola ~1kt1klarmda yanlannda §ark1c1 cariyeler ve deflerle 
~Ikmi§lardL Allah Teala bunun tizerine : «Hem yurdlanndan oobtirle
nerek ve insanlara gosteri§ yaparak ~1kan ve (insanlan) Allah yolundan 
ahkoyanlar gibi olmaym. Allah, onlann yaptlklanm ~epe~evre ku§atan
dlr.» ayetini indirdi. 

Allah Teal a ·: «Hani §eytan, onlara yapt1klanm stislemi§ ve de
mi§ti ki: Bugtin insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben de size muhak~ 
kak yardlmclytm.» buyurur ki §eytan -Allah ona la'net etsin- onlara, 
geldikleri i§i ve yaptlklanm gtizel gostermi§, o gun insanlardan kim
senin kendilerine galib gelemeyecegi h1rsma kaptmm§, dti§manlan 
Bekr ogullanmn tilkelerini basmalan korkusunu onlardan gidert:rek : 
«Ben de size muhakkak yardimciyim.» demi§ti. ~eytan onlara o oolge
nin btiytigti, Mtidlic ogullanmn efendisi olan Stiraka ibn Malik §eklin
de gortinmti§tti. Ba§ka bir ayette ise Allah Teala §Oyle buyurur: «~ey
tan onlara va'dediyor, kuruntulara dti§tirtiyor. ~eytamn kendilerine 
va'dettikleri, aldatmaktan ba§ka bir §ey degildir.» (Nisa, 120). ibn Cti
reyc, ibn Abbas'm bu ayet hakkmda §Oyle · decligini nakleder : Bedir 
g:Unti olunca; iblis, bayrag1 ve ordulanyla mti§rikelerle birlikte ytirtimti§ 
onl·arm kalblerine «Kim.senin onlan maglub edemeyecegi, kendisinin 
onlara mutlaka yard1mc1 olacagim» koymu§tu. !nananlarla kar§Ila§an 
§eytan, meleklerin yard1ma geldigini goru.nce «iki topugu tistiine doniip 
kac;arak: Dogrusu sizin gonnediklerinizi gartiyorum . .. » demi§ti. 

Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §Oyle de
mi§tir : Bedir gtinti iblis, §eytanlardan bir ordu ic;inde yamnda sanca
giyla Mtidlic ogullanndan bir adam suretinde, Stiraka !bn Maiik §eklin
de gelmi§ ve mti§riklere: «Bugiin insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben 
de size muhakkak yardimciyJ.m.>> demi§ti. Kar§Illkh salf tuttuklannda; 
Allah Rasulti (s.a.), bir a vue; toprak ahp mti§riklerin yiizlerine atrm§ 
onlar da arkalanm doniiF ka~mi§lardl. Cibril (a.s.) iblis'e geldi. !bli~ 
onu goriince, eli mti§riklcrden bir adamm elindeyken elini c;ekmi§ ve 
taraftarlan ile birlikte arkalanm dontip kac;mi§lardL 0 adam : Ey Sti· 
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ri.ka sen kendinin bize mutlaka yardlmc1 oldugunu saruyordun ya, de
di Bunun tizerine iblis : «Dogrusu sizin g()rmediklerinizi g()riiyorum. 
ben Allah'tan korkuyorum. <;:tinkti Allah azab1 §iddetl1 olandir.» dedi. 
Bu, melekleri gordtigti zaman olmU§tur. 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Kelbi'nin... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; iblis, Kurey§ ile birlikte Stiraka ibn Malik suretinde 
91kmi§tl. Harb ba§laytp melekleri gortince, topuklan tizere geri don
mil§ kac;mi§ ve: ccBenim sizinle alakam yok.» demi§ti. Haris ibn Hi§am 
onu tutmaya te§ebbtis edince ytiziine burnundan solumu§ ve o ua yere 
Yikllmi§ti. iblis'e : YaZik sana ey Stiraka, bu halde mi bizi ya!ruz blra
klyor ve bizden s1ynhyorsun, denildiginde : ccBenim sizinle alakam yok, 
dogrusu, sizin gormediklerinizi gortiyorum. Ben, Allah'tan korkuyorum. 
c;unkti ~llah azabi §iddetli olandir, demi§ti.n 

Muhammed ibn Orner el-Vak1di der ki: Bana Orner ibn Ukbe'nin ... 
ibn Abbas'tan naklettigine gore o, §Oy~e demi§tir : insanlar kar§I kar
§Iya durduklannda (saf tuttuklannda) Allah Rasulti (s,a.) bir sure 
dald1, sonra birden a91larak, Cibril'in ordunun sagmda meleklerden 
bir ordu ile, Mikail'in soldan diger bir ordu ile ve isratil'in de bin 
ki§ilik ba§ka bir orduyla imdada geldigini askerlere mtijdeledi.' ib
lis, Mtidlic kabilesinden Stiraka ibn Malik stl.retine btirtinmti§, mti§
rikleri idare ediyor ve onlara o gtin insanlardan hie; kimsenin tisttin 
gelemeyecegini ha.ber veriyordu. Allah'm dti§mam, melekleri goriin
ce topuklan tizerine geri dontip kac;mi§ : uBenim sizinle ilgim yok, 
muhakkak ben sizin gormediginizi goriiyorum. n demi§ti. Kendisini Sti
raka ola.rak goren Haris ibn Hi§am, onu tutmaya yeltenince; onun so
ztinti duyan iblis, Haris'in gogstine vurmu§ ve Haris dii§mti§tti. Orada. 
elbisesini kaldmp: Ey Rabb1m, bana va'dettigin zaman budur, demi§ti. 
Taberani bu hadisi bu ifa.delere yakm ve daha geni§ bir §ekilde Rifaa 
ibn Rafi'den rivayetle kaydeder. Biz bunu cces-Sire»de anlatt1k. 

Muhammed ibn ishak der ki: B.ana Yezid ibn Ruman'm Urve ibn . 
ez-Ziibeyr'den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir : Kurey§, yola · c;1kma 
hususunda fikir birligine vannca, Bekr ogullan ile aralannda olan harbi 
hatirlatt1m. Az kald1 geri doneceklerdi. Kinane ogullan e§rafmdah Sii- ,. 
raka ibn Malik ibn Cu'§Um el-Mtidlici suretinde iblis onlara g()riinerek : 
Kinane'nin sizin ho§lanmayaca~mz bir §eyi size yapmayacagma dair 
size te'minat veririm, dedi ve hemen c;Iktiiar. Yine Muhammed ibn 
ishak der ki : Bana anlat1ld1~na gore; onlar, iblis'i her menzilde Siiraka 
ibn Malik· §eklinde gortiyorlar ve bunu garipsemiyorlardl. Bedir gtinii 
olup iki ordu kar§Ila§tlgmda onu geri doniip giderken goren; Haris ibn 
Hi§am -veya Umeyr ibn Vehb-- olmu§ ve §Oyle demi§ti : Ey Stiraka 
nereye? Allah dii§maru kalkml§ ve gitmi§ti. Ravi der ki : Onlan getir-
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mi.§ ve (akibetlerine) teslim etmi§ti. Allah dii§mam, Allah'm ordulanm 
ve Allah'm onlarla Rasllliinii ve inananlan kuvvetlendirdigini gormii§ 
topuklan iizere geri doniip ka~arak: «Benim sizinle alakam yok, mu
hakkak ben sizin gi)rmedi'ginizi goriiyorum.n demi§ti. Allah di.i§mam 
dogru s6ylemi§tir. 0; «Ben Allah'tan korkuyorum, ~iinkii Allah azab1 

· §iddetli olaildir.» demi§ti. Siiddi, Dehhak, Hasan el-Basri, Muhammed 
ibn Ka'b el-Kurazi ve ba§kalarmdan - Allah onlara rahmet eylesin.
da boylece rivayet edilmi§tir. 

Katade der ki : Bana anlatildigma gore iblis, Cibril'in meleklerle 
birlikte indigini goriince; · meleklere gii~ yetiremeyecegini anlami§ ve: 
«Dogrusu sizin gormediklerinizi goriiyorum, ben Allah'tan korkuyorum.» 
demi§ti ki Allah dii§mruii bununla yalan soylemi§tir. Allah'a yemin ol
sun ki onun Allah'tan korkusu yoktur. Fakat o, gii~ ve kuvvetinin ol
madigmi anlami§tir. Allah dii§manmm, kendisine itaat eden ve pe§in
den gidenlere adeti budur. Hak ile batll kar§l kar§Iya geldiginde; onlan, 
en kotii bir durumda b1rakm1§ ve o esnada onlardan s1ynhp gitmi§tir. 
Ben de derim ki: Kendisine itaat edenlere kanun olarak Allah Teala'
mn §U oozleri kasdedilmektedir : «Hani insana : Kiifret, deyip te kiif- · 
redince; Rabb1m Allah'tan korkanm.n diyen §eytamn durumu gibidir. 
(Ha§r, 16), 11i§ olup bitince §eytan : Ger~ekten Allah size soziin dogru
sunu ooylemi.§ti. Ben de size soz verdim ama sonra cayd1m. Sizi zorla
yacak hi~ bir giictim de yoktu, yalmz ben sizi ~ag1rd1m si_z de geldiniz. 
0 halde beni kmamaym, kendinizi kmaym. Artlk ben sizi kurtaramam. 
Siz de beni kurtaramazsm1z. Esasen daha once, beni Allah'a ortak ko§
maruzi kabul etmemi§tim. Dogrusu zalimlere . can yak1c1 bir azab var
dir, dedi.>> (ibrahim, 22) . 

Yunus ibn Biikeyr'in Muhammed ibn ishak kanahyla ... Saide ogul
lanndan birisinden rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Gozleri kor ol
duktan sonra Ebu Useyd (Esid) Malik ibn Rabia'nm §Oyle · dedigini 
i§ittim : f?imdi Bedir'de gozlerim a~1k oldugu halde ~zinle birlikte ol
saydim, hi<; §iiphe etmeden meleklerin <;1ktlg1 vadiyi size haber verir
dim. Melekler inip iblis onlan gordtigtinde Allah Teala meleklere §Oyle 
vahyetmi§ti : Muhakkak ben sizlerle birlikteyim. inananlara sebat ve
riniz. Meleklerin inananlara sebat verip desteklemeleri §Oyle olmU§tur : 
Melek birisine, onun tamd1g1 bir ki§i §eklinde gelir ve : Miijdeler olsun, 
onlar bir §ey degildir, Allah ~izinle peraberdir. Uzerlerine hiicum edin, 
derdi. iblis melekleri goriince, topuklan tizere doniip ka~rm§ . Ve (<Benim 
sizlnlc alakum yol<, dogrusu b_en sizin gormediginizi goriiyorum.» de
mi ~ti. o. Stiraka suretinde idi. Ebu Cehil gelip ashabm1 te§vik ediyor 
ve : Suraka'nm sizden aynlmas1 sizi korkutmasm. 0 , Muhammed ve 
ashab1 ile vaadle§mi§ti, . demi§ ve §Oyle devam etmi§ti : Lat ve Uzza'ya 
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yemin olsun ki Muhammed ve ashabm1 iplerle baglamad1k~a ge;. · don
meyecegiz. Onlan Oldiirmeyiniz, yakalaym1z. Ebu Cehil -Allah ona 
la'net etsin- in bu sozii miisliiman olduklarmda sihirbazlara Fira
vun'un ~u sozii gibidir : ccDogrusu bu, halk1 §ehirden <;lkarmamz . i<;in 
diizdiigiiniiz bir hiledir.n· (A'rat, 123), crDogrusu o, size biiyii ogreten 
biiyiigiiniizdiir.n (Taha, 71) . Bu. yalan ve iftiradan ibaret olup, bu se
beple Ebu Cehil bu iimmetin firavunu olmu§tur. 

Malik ibn Enes'in Ibrahim ibn Ebu Able'den, onun Talha ibn Ubey
dullah ibn Keriz'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), §6yle buyur
mu§tur : iblis, bu giinde Arefe giiniine nisbetle daha kii<;iik, daha al
~ak, daha rezil ve daha kindar olarak goriilmii§tiir. Zira o; sadece Bedir 
giinii rahmetin, giinahlarm bag1~lanmasmm indigini gormii~tii. · Ey 
Allah1m el<;isi, Bedir giinii o ne gordii? diye sordular. Cibril'in melek
leri (yerlerine) yerle§tirdigini gormii&tii, buyurdular. Hadis bu ~ekliyle 
miirseldir. 

uHani miinatiklar, kalblerinde hastahk bulunanlar : Bunlan din· 
leri aldattl diyorlardl.n ayeti hakkmda Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm 
§oyle dedigini nakleder : iki kavim birbirlerine yakla~tlklannda; Allah 
Teala, mii§riklerin gozlerinde miisliimanlan; musliimanlann gozlerin
de de mii§rikleri az gostermi§ ve mi.i§rikler : crBunlan dinleri aldattu> 
demi~ti. Bunu soylemelerinin sebebi, miisliimanlarm kendi gozlerinde 
az goriinmesi ve onlann musli.i.manlan bozguna ugratacaklanm sana
rak bunda hi<; §iiphe etmemi§ olmaland1r. Allah Teala ise §6yle buyu
rur: c(Halbuki kim Allah'a tevekkiil ederse muhakkak ki, Allah Aziz'
dir, Hakim'dir.>> 

Katade der ki: Onlar, mii'minlerden bir grubun Allah'm emrine sa
nldlklanm (namaza durduklanm) gormii§lerdi. Bize anlat1ld1gma gore; 
Allah'm du~mam Ebu Cehil, Muhammed ve ashabma yukardan bak
ffil~ ve kasvetinden, biiyiiklenmesinden otiirii : Allah'a yemin olsun ki 
bu giinden sonra Allah'a ibadet edemeyecekler, demi§ti. ((Hani miina
flklar, kalblerinde hastallk bulunanlar .. 0 diyorlardl.» ayeti hakkmda 
ibn Ciireyc der ki : Bunlar, miinat1k!ardan Mekke'de olanlard1r. Bu. soz
lerini Bedir giinii soylemi§lerdir. Amir e~-~a'bi der ki : Mekke halkm
dan bir g~p. miisliiman olduklanm soylemi§ler (islam kelimesini soy
lemi§ler) ve Bedir giinii mii§riklerle beraber <;Ikm1~lard1. Miisliimanla
rm azhgm1 goriince de : uBunlan dinleri aldattu demi~lerdi. Miicahid. 
c<Hani miinaf1klar, kalblerinde hastahk bulunanlar : Bunlan dinleri al
dattl, diyorlardl. >> ayeti hakkmda §Oyle der : Bunlar, Kurey§'ten bir 
gruptur ·: Ebu Kays ibn Velid ibn el-Mugire, Ebu Kays ibn Fakih ibn 
Mugire, Haris ibn Zem'a ibn Esved ibn Muttalib, Ali ibn Umeyye ibn 
Halef, As ibn Miinebbih ibn Haccac. Bunlar Kurey§ ile §iiphe i~inde 
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olarak <;Ik!n.I§lar ve §iipheleri onlan bir klYJ.da tutmu§tu. Allah RasUlu 
(s.a.) niin ashabmm azhklanm gorunce: «Bunlan dinleri aldatffil§.>> 
demi§, azhgma ragmen ba§larma gelecekler gelivermi§tL Muhammed 
Ibn ishak ibn Yessar da buna benzer sozler nakleder. 

ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Abd'Ul-A'la'mn. 0 0 Hasan'
dan rivayetine gore o, bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir: Bunlar, Bedir 
gunu (sava§ta) vuru§ma>Cia bulunmayan bir kavimdiro Bunlara miina
flklar ismi verilir. Ma'mer'in rivayetine gore baz1lan §6yle demi§tir: 
Bunlar, i.slam'1 kabullenmi§ olan bir kavim idi. Mekke'de idilero Bedir 
gunu mii§riklerle birlikte ~1km1§lar ve miislumanlarm azhgm1 gorun
ce: <<Bunlan dinleri aldatmup demi§lerdi. 

· Allah Teala buyurur ki: «Halbuki kim Allah'a tevekkiil eder (O'na 
dayamr) se; muhakkak ki Allah Aziz'dir, (O'na utica eden yenilmez. 
Allah Teala; taraf1 kuvvetli, saglam, saltanatl buyiik oland1ro I§lerinde) 
Hakim'dir. (i§leri, gerekli olan yerlerine koyar. Yard1m1 hak edene yar
dlmda bulumtr, terkedilmeye laYJ.k olam da terkedip yalmz b1rak1r.) » 

50 - Bir g6rseydin sen; hani melekler, kufredenlerin 
canlann1 alrrken yiizlerine ve arkalanna vuruyorlar ve : 
Tadln yaklCl azabl, diyorlardl. 

51 - i!;ite bu, ellerinizin yapt1g1n1n kar~Ihg1d1r. Mu
hakkak ki Allah, kullarma asla. zulmedici degildir. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, meleklerin kafirlerin ruh
lanm alma hali~i bir gorseydin; o zaman buyuk, korkun<;, feci ve ho§ 
olmayan bir durumu gormii§ olacaktino Zira onlar, (melekler) onlarm 
yuzlerine ve arkalarma vuruyor ve : rrTadm yak1c1 azab1n diyorlardL 
Mucahid'den naklen ibn Cureyc bunun Bedir gunu oldugunu sayler. ibn 
Abbas'tan naklen ibn Cureyc der ki : Mti§rikler miislumanlara dogru 
yurudtiklerinde; miislUmanlar, onlann yuzlerine k1ll~la vuruyor; geri 
donduklerinde ise melekler, onlara yeti§ip arkalanndan vuruyorlardi. 

(. ........ .. .... .. ..... . 0) • 
Siifyan es-Sevri, Ebu Ha§im ismail ibn Kesir, Miicahid, ~u'be, Ya'Ja 

ibn Muslim, Said ibn Ciibeyr'den naklen Veki', <rYuzlerine ve arkala
rma vuruyorlardLn ayeti hakkmda §6yle der: Yani k1c;larmao F~kat 
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Allah TeaJa bunu kinaye yollu si::iylemi.§tir. Gufre'nin kolesi Orner de 
bOyle soyler. Hasan el-Basri'den · rivayete g6re bir adam Allah Rasulii'
ne: Ben Ebu Cehil'in s1rtmda kay!§ gibi bir§ey gordum, deyince; melek
lerin darbesidir, buyurmu.§lardlr. ibn Cerir'in rivayet ettigi bu hadis 
miirseldir. 

Her ne kadar bu ayetin geli§ sebebi Bedir olaYI ise de bu, bii
tiin katirler hakkmda geneldir. Bu sebeple Allah TeaJa Bedir ehli ile 
tahsis buyurmaml§ ve : «Bir gcrseydin sen; hani melekler, kiifredenle
rin canlanm ahrken yiizlerine ve arkalarma vuruyorlardl.» buyurmu§
tur. Bunun bir benzeri Muhammed suresindedir. (Muhammed, 27). 
Daha once de En'am suresindeki : «Bir gorseydin, o zalimler can ~eki
&irlerken, melekler de ellerini uzatmi§ : Can verir ... derken» (En'am, 
93) ayetinde aym ifadeler ge~mi§ti. Melekler onlara ellerini uzatarak 
vuruyorlar ve nefisleri (ruhlan) cesetlerden ~1kmamakta direttiginde 
zorla ~1kmasm1 emrediyorlardL Onlarm ruhlan ~1kmamakta diretiyor
du, zira melekler onlara azab1 ve Allah'm Ofkesini mujdeliyorlardL Ni~ 
tekim Bera hadisinde ge~tigi iizere oliim melegi, kafirin oli.imii Slrasu:i
da ona ho§ olmayan bir §ekilde geliyor ve : Ey habis ruh, <;Ik, ate§ kay
nar su ve kapkara dumandan bir golgeye, diyordu. Ruh, onun bedenine 
dag1llyor ve melekler onun cesedinden ruhu §i§in (veya oltamn) Islan
ffil§ yiinden ~1kmas1 gibi ~1karmaya <;ah§IyorlardL Ruhla birlikte da
marlar ve sinirler de ~1k1yordu. Bu sebebledir ki Allah Teala, Meleklerin 
onlara «Tadm yak1c1 azabi» dediklerini haber vermektedir. 

Allah Teala : Hi§te bu, ellerinizin yapt1gmm kar§Iligidlr.» buyu
rur ki ; bu ceza, diinya hayat1mzda i§lemi§ oldugunuz kotii amelleriniz 
sebebiyledir. Onlann kar§Ihgmda Allah size bu cezay1 vermi§tir. <<Mu
hakkak ki Allah, kullanna asia zulmedici degildir.n Yarat1klarmdan hi\! 
kimseye zulmetmez. 0, zulmetmeyen adaletli bir hakimdir. Miibarek, 
yiice, mukaddes, munezzeh, Gani ve Hamid'dir. Miislim'in Sahih'inde 
Ebu Zerr'den rivayet edilen sahih bir hadiste, Allah Rasuliiniin diliyle 
Allah Teala §6yle buyurmu§tur : Ey kullanm, il?te sizin i~in sayd1g1m 
amelleriniz; kim, hay1r bulursa Allah'a hamdetsin. Kim. bundan ba§~ 
kasmi bulursa sadece kendini aYiplasm. . 

52 - Firavun hanedan1yla onlardan oncekilerin gi
di~i gibi. Allah'1n ayetlerini ya.lanlamif?lardl da, Allah on-
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Ian gunahlanndan dolay1 yakalarru~t1. Muhakkak ki Al
lah, kuvyetlidir, azabl ~iddetli olandlr. 

Firavun Hanedarunm Gidi~i Gibi 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, seninle gonderileni yalan
layan bu mti§riklerin yapt1klan, onlardan onceki yalanlayan timmetle
rin yaptlklan gibidir. Onlara adetimiz u~re davrand1k. Yani Firavun 
hanedam ve onlardan onceki Rasulleri yalanlayan, Allah'm ayetlerini 
inkar eden kafirlerden yalanlayicilara ve benzerlerine adet ve sunneti
miz ne ise aymm bunlara da yaptlk. uAllah onlan, gunahlarmdan do
layi (Aziz ve gti~Iti olanm yakalamas1yla) yakalami§tlr. Muhakkak ki 
Allah, kuvvetlidir, azab1 §iddetli olandir.,, Hi~ bir §ey O'na galib gele
mez. Ve hi~ bir §ey O'ndan kagamaz. 

53 - Bunun sebebi; bir topluluk kendi nefislerinde
kini degi~tirmedik<;e, Allah'1n onlara verdigi nimetini de
gi~tirmeyecegidir. Ve muhakkak ki Allah Sen1i'dir, Alim'
dir. 

54 - Firavun hanedamyla. onlardan oncekilerin gi
di~i gibi. Rablann1n ayetlerini yalanlami~lardi da, Biz de 
gunahlanndan dolay1 onlan helak etmi~ ve Firavun hane~ 
dan1n1 suda bogmu~tuk. Hepsi de zalimlerdi. 

Allah Teala, adaletinin buttinltigtinden ve htikmundeki adaletin
den habe.rr vererek herhangi birine vermi§ oldugu nimeti, ancak onun 
i§leyecegi bir giinahtan dolaJI degi§tirecegini bildiriyor. Nitekim ba§ka 
bir ayette de §oyle buyurmaktact1r : cc~iiphesiz ki bir kavim kendini de
gi§tirmedik~e Allah da onlan degi~tirmez. Ve Allah bir kavmin fenahgm1 
dileyince artlk onun oniine ge~ilemez. Allah'tan ba§ka onlan koruyacak 
birisi de bulunamaz. )) (Ra'd 11). Allah Teala: uFiravun hanedamnm 
gidi§i gibi. .. '' buyurur ki O'nun· ayetlerini yalanladlklatmda onlara ve 
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' ' 
benzerlerine yapt1r;t gibi' onlan giinahlan sebebiyle helak etmi§, onlara 
vermi§ oldugu cennetler (bahc;eler), kaynaklar, ekinler, h;azineler, §e~ 
refli makamlar ve ic;inde zevk ve sefa sii:rmekte olduklan benzeri ni
metleri kendilerinden soyup alrm§tir. Allah Teala bununla, onlara zul
metini§ degildir. Aksine onlp.rd1r zalimler. 

' 

,, •). ,.,.,.f"""',""'"'~ .,. '. }/. , .... ,,_~ / ,· ,. ,...,., _.,,., 
~~..::,.lA ~.:;~\ ~ ;)~~'i-" :~\_,~~~\~b~\)-~\~S\ ,- ' .. ' ~ ~ .. \ , ,..,. ~ 

•<-: .• ~0\;.} ..... ~~ .... ,~(. ®'• ,;J-:,,..,, ,.., t',. _ . • , ..... ,. ... } ,.,., 
~,. ,._.t ; IJ: ~ ;;-;;~~ I Oi J "'" ') ... ~J ... l ~~;, • .. ' 
~::--. -r' ... -.- ~ ,_, -"~~ "" , r ...,..- ~ 

® / ,,. .. ~~/ ""'~;,.·~ .,. ~ .~ J . "'.::::.-~ • ..... . Lf?"., 
~~.. -

55 - Allah katinda yeryiizunde yuruyen canhlann 
en kotusii; ~uphesiz ki kufredenlerdir. Artlk onlar inan
mazlar. 

56 - Onlar, kendileriyle anl~ma yapt1g1n kimseler
dir. Sonra her defas1nda ahidlerini bozdular. Onlar sakm
mazlar da. 

57 - Bunun ic;in eger sav~ta ele gec;irirsen; onlan 
dag1t ki arkalannda olanlar ibret alsmlar. 

Allah Teala, yeryiiziinde hareket edenlerin (yiiriiyenlerin) -en kO
tillerinin, kaffrler oldugunu haber veriyor. Onlar iman etmezler. Ne 
zaman bir ahid yapsalar bozarlar. Ne zaman ahidlerini yemirtlerle gfic;
lendirseler yeminlerinden d6ner ve bozarlar. ((Onlar sakmmazlar da.» 
I§lemi§ olduklan hie; bir giinahta Allah'tan korkmazlar. 

cc'Bunun ic;in eger sa:va§ta (onJara galib gelir) ele gec;irirsen onlan 
dag1t.» 'tbn Abbas, Hasan el-Basri, Dahhak, Siiddi, Ata el-Horasani ve 
Ibn Uyeyne'nin soylediklerine gore; ayetteki ( ~ ~ ~ ) kelimesi, 
onlan cezaland1r anlam~ndad1r. Yani onlara ar;tr ceza olsun Arap ve 
ba§kalarmdan onlann di§mdaki dii§manlar korksun ve ibret alsmlar 
diye_ onlara kati_ davranarak oldiir. ccUmulur ki ibret ahrlar.>> Siiddi der 
.ki: Yeminlerinden dondiiklerinde benzerinin kendilerine yapilmasm
dan belki korkarlar. 

~t.:"".~\~, ~,~ \r\>\7"~'\f;;r,~ ~ ,~~ ·~ ~ ~~(.:~""" 
~~-- ~ dJ,;~~"' ..... ~· -- .. ,t-J.j!~~ )J 

Tefsir, C. VII F . 209 
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58 - Eger bir kavmin hiyanet etmesinden korkar
san; sen de onlara k~1 ayn1 ~ekilde davran. Muhakkak 
ki AJlah, hainleri sevmez. 

Allah Teala peygamberi (.s.a.) ne hitaben ~oyle buyurur: ((Eger 
(kendileriyle ahid yaptt~n) bir kavmin hiyanet etmesinden (seninle 
onlarm arasmdaki anla§ma ve ahidleri bozmalanndan) -korkarsan; sen 
de onlara kar§l (ahidlerinde) aym §ekilde davran.» Seriin de ahidlerini 
bozdugunu onlara haber ver ki senin onlarla onlann da seninle harp 
halinde oldugunu, e§it olarak seninle onlann arasmda ahid kalmad1g1m 
bilsinler. Bu husiista sen de, onlar da e§ittirler. ((Muhakkak ki Allah 
Teala hainleri sevmez. li Bu, kafirler hakkmda dahi olsa Allah hainligi 
asia sevmez. · 

imam ·Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Selim ibn 
Amir'den rivayetine gore o, §tiyle demi§tir: Muaviye Rum arazisinde 
ytiriiyordu. Aralannda bir miihlet konulmu§tu. Miihletin bitiminde on
larla harb etmek iizere onlara yakla§mak istedi. Bir hayvan iizerinde 
bir i~tiyar ·gordiiler. ~oyle diyordu : Allah biiyiiktiir, Allah biiyiiktiir. 
Vefakarhk var, zuliim yok. Allah Rasulii (s.a.) : Bir kavimle arasmda 
ahid olan, bag1 ~zmesin. Siire bitinceye kadar veya e§it olarak onlar 
doniinceye kadar baglamasm da. Bu, Muaviye'ye ula§mca geri dondii. 
Bir de gordiiler ki bu ihtiyar Amr ibn Abse (r.a.) imi§. Bu hadisi Ebu 
Davud et-Tayalisi, ~u'be'den; Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve Sahih'inde 
Ibn Hibban degi§ik kanallardan olmak iizere ~u'be'den tahric etmi§ler
dir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu soylemi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed :i:bn Abdullah ez-Ziibeyri'
nin ... Siileyman el-Farisi (r.a.) den rivayetine gore o, bir kaleye -veya 
bir §ehre- vard1gmda ashabma §Oyle demi§ti : B1rak1mz, ben Allah 
RasUlii (s.a.) nden gordugiim §ekilde onlan davet edeyim. Ve §Oyle 
dedi : Ben de ancak sizlerden birisiydim. Allah beni islam'a ula§tlrdl. 
~iisliiman oldugunuzda bizim lehimize olan sizin de lehinize, bizim· 
aleyhimize olan sizin de aleyhinize olacak. Eger yiiz<;:evirir ve diretir
seniz horlanml§ olarak sizinle sava§mz. ((Muhakkak ki Allah hiUnleri 
sevmez.l> Ve bunu ii<; glin yap1p dordlincii glin olunca; insanlar, oramn 
uzerine ytiriiytip Allah'm yard1nn ile orayt fethettiler. 
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59 - Kufredenler; asla one ge~tiklerini ve bizi· aciz 
b1rakacaklann1 sanmasmlar. 

60 - Siz de onlara kar~1 giiciin iiziin yettigi kadar 
kuvvet ve baglan1p beslenen atlar hazrrlaym ki bunun1a 
Allah'1n dii~man1, sizin dii~maniniz ve bunlardan ba~ka 
sizin bilmeyip te Allah'1n bildigi digerlerini korkutas1n1Z. 
Allah yolunda ne harcarsan1z, size odenir ve siz asla 
zulmolunmazsimz. 

Dii§manlara Kai'§I Giif,! Haztrlaym 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ne hitah~n &oyle buyurur: (( (Ey 
Muhammed) kiifredenler, asla one ge~tiklerini ve bizi aciz bn-akacak
lanru (bizim onlara gii~ yetiremeyecegimizi) sanmasmlar.» Aksine on
lar, bizim kudretimizin kahn altmda, dilememizin kabzasmdadirlar. 
Asla bizi aciz bn-akamazlar. Allah Teala, ba§ka ayetlerde §oyle buyur
maktadir; ((Yoksa kotilltik yapanlar bizden ka~abileceklerini mi sarur
lar? Ne kotti htiktim veriyorlar.» (Ankebut, 4), ((Sakm o ktifredenlerin 
bizi yeryiiztinde aciz birakacaklanru sanma. Onlann varacag1 yer ce
hennemdir. Ne kotii donti§ yeridir orasu> . (Nur, 57), «Ktifredenlerin 
diyar diyar doniip dola§malan sakm seni aldatmasm. Az bir ge~im. 
Sonra varacaklan yer cehennemdir. 0 ne kotti yatakt1r.u (Al-i imran, 
196- 197). 

Sonra Allah Teala onlarla muharebe i~in gtic;, imkfm . ve takat ol
~iisiinde harb aletleri haz1rlamay1 emredip «~iz tle onlara kar§I gticti
niiztin yettigi kadar kuvvet ve baglamp beslenen at!ar hazirlaj~n.» bu
yurur. imam Ahmed der ki: Bize Harfm ibn Ma'ruf'un .• . Ukbe ibn 
Amir'den rivayetine gore o, Allah Rasulii (s.a.) nii minberde §6yle bu
yururken i§itmi§ : Siz de onlara kar§I giiciiniiziin yettigi kadar kuvvet 
haz1rlaym. Dikkat ediniz, kuvvet atmakt1r, dikkat ediniz, kuvvet at
maktir. Hadisi Muslim, Harun ibn Ma'ruf'tan; Ebu Davud, Said ibn 
Mansur'dan; ibn Mace, Yiln\ls ibn Abd'til-A'la'dan ti<;ti de Abdullah 
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ibn Vehb'den rivayet etmi§lerdir. Bu hadisin Ukbe ibn Amir'e varan 
diger kanallan da vard1r. Bunlardan biri de Tirmizi'nin Salih ibn Key

. san kanallyla· olan rivayetidir. imam Ahmed ve Siinen sahiplerinin, 
Ukbe ibn Amir'den rivayet ettikleri bir hadiste Allah Rasulu (s.a.) §Oyle 
buyurmU§tur: Bininiz ve .atimz; atmamz binmenizden daha hayirlldir. 

imam Malik der ki : Zeyd ibn Eslem kanallyla. .. Ebu Hureyre 
(r.a.) den rivayete gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : At, iic; 
~y ic;indir : Birisine ecir ve miikafattir. Birisi~e ortiidiir. Birisine ise 
(yiik ve) giinahtir. Atm kendisine ecir ve miikafat oldugu ki§i, onu 
Allah yolunda baglayand1r. Ati bir otlaga -veya bir bahc;eye- uzun 
bir iple baglar. Onun bagland1~ . ip othiktan -veya bahc;eden- isabet 
eden, onun ic;in iyiliklerdir. (Hasenattir) ~ayet o ipini kopanr bir veya 
iki cepheye c;1karsa onun izleri ve pislikleri onun ic;in iyilikler olur. Bir 
nehre ugrarm§ olsa ve o ki§i onu ordan sulamak istememi§ olmakla bir
likte su ic;se bu, onun igin iyilikler olur. i§te bu at, bu adam ic;in ecir 
ve miikafattir. Bir adam da vard1r ki ati ba§kalanna muhtac; olmamak 
ve iffet ic;in baglar. Onun boyun ve s1rtmdaki Allah'm hakkml da unut
maz. i§te bu at, onun ic;in bir ortiidiir. Ba§ka birisi daha vard1r ki at1 
oviinme, gosteri§ ve dii§manhk ic;in baglayip besler. i§te bu at da, om.in 
ic;in bir yiik, bir giinahtlr. 

Allah Rasillii (s.a.) ne e§ekler<ien soruldu da: Allah Teala bu hu
susta, §U tek ve toparlayiCl (genel) ayetten ba§kasml indirmedi: «Kim 

. zerre kadar hayir yaprm§Sa, onu goriir. Kim de zerre kadar kotiiliik 
yaprm§Sa onu goriir.» (Zilzal, 7- 8) buyurdular. Hadisi Buhari -laf1z 
onundur- ve Miislim, Malik kanallyla rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac'm ... Abdullah . ibn Mes'ud'dan 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore o, §Oyle buyurmu§iur : 
At, iic;tiir: Bir 8!t Rahman ic;in, bir at §eytan ic;in ve bir at da insan 
ic;indir. Rahman'm ah; Allah yolunda baglamp beslenendir. Onun yiye
cegi, pisligi ve sidigi. .. (Allah Rasillii, Allah'm diledigi kadanyla zik
retti) .) ~eytanm at1; kumar oynanan ve iizerine bahis tutu§ulan (yan§) 
atld1r. insamn at1 ise; ki§inin, mai§et arayarak baglay1p besledigidir. 
Bu, onun ic;in fakirlikten (fakirlige kar§I) bir ortiidiir. 

Alimlerden bir c;ogu; atmamn, ata binmekten daha iistiine oldugu 
g6rii§iindedir. imam Malik ise 8!ta binmenin, atmaktan daha iistiin ol
dugunu saylemi§tir. Bu hadisin de delaletiyle cumhur'un g6rii§ii daha 
kuvvetlidir. En dogrusunu Allah bilir. · 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac ve Hi§am'm ... ibn ~iimase'den 
rivayetine g6re M~aviye ibn Hudeyc, atmm yamnda duran Ebu Zerr'e 
rastlaiDI§ ve; bu atm1 neyle tedavi ediyorsun? diye sormu§. Ebu Zerr: 
Oyle samyorum ki bu atm duas1 kabul olunmu§, diye cevab vermi§. 
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Muaviye'nin: Hayvanlardan bir hayvanm duas1 ne olur ki? sorusuna 
ise §Oyle cevab vermi:j: Ne>fsim kudret elinde olan (Allah'a) yemin ede
rim ki her at, her seher dua eder ve: Ey Allah'1m, sen beni kullanndan 
birihe verdin. R1zklrm onun elinde klldm. Beni onun ailesinden, maim
dan ve ~ocugundan ona daha sevgili kll, der. 

Yine imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said'in ... Ebu Zerr 
(r.a.) den rivayetin~ gore Allah Rasulii §oyle buyurmu§tur: Hi9 bir 
arap ati yoktur ki her fecr vakti dua etmesine izin verilip §U iki duayi 
yapmasm: Ey Allah'1m, Sen beni ademoglundan verdigine verdin. B~ni, 
onun en .sevdigi ailesi ve malmdan k1l. Veya: Ona en sevgili ailesi ve 
mall kll. Hadisi Nesei de Amr ibn Ali el-Fellas'dan, o ise Yahya el
Kattan'dan rivayet etmi§tir. 

Ebu'l~as1m et-Taberani der ki: Bize Hliseyn ibn ishak et-Tiisteri' 
nin ... Hasan ibn Ebu'l-Hasan'dan rivayetine gore o Sehl inb Hanzaliy
ye'ye: Bize Allah Rasulii (s.a.) nden i§itmi§ oldugun bir hadis rivayet 
et, demi§. 0 da §oyle demi§: Allah Rasulii (s.a.)· nii: K1yamete kadar 
atlann almnda hayir yaz1lldir. Sahibi onun sebebiyle yard1m olunmu§
tur. Kim, Allah yoluna bir at baglar ve besler, na;fakasi onun uzeriilde 
olursa elini sadaka iJe u.zatan gibidir ki onu elinde tutmaz, buyururken 
i§ittim. 

At baglamp beslenmesinin faziletine dair birgok hadis varid olmu§
tur. Buhari'nin Sahih'inde Urve ibn Ebi el-Ca'd'dan rivayet edildigme 
g()re, Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 

~.:;i1)~YI: ~~~~i~Jl~~'lr:~~;~, ~~J;t1 
K1yamet gunune · kadar atlann alnmda hayir yaz1hdir : 0, ecir, 

' miikafat ve ganimettir. 
'Allah Teala : «.Bununla (ka.firlerden) Allah'm dii§mam, sizin dii§

mamniz ve bunlar:<J.an ba§ka sizin bilmeyip te Allah'ui bildigi digerle
rini korkutasmiZ.>> buyurur. Miicahid burada «Digerlerillnden Kuray
za'mn; Siiddi ise Faris'in kasdedildigini soyler. Siifyan es-Sevri de ibn 
Yeman'dan rivayetle bunlarm, eylerdeki §eytanlar oldugunu soyler. 
Bunun bir benzeri ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edilen §U hadiste 
ge~ektedir: Bize Ebu Utbe ·ibn Ahmed ibn Feric'in ... Yezid ibn Ab
dullah ibn Arib'den, onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine 
g6re Allah Rasulii (s.a.) : ((Bunlardan ba§ka sizin bilmeyip te Allah'm 
bildigi digerlerini.>> ayeti hakkmda §Oyle buyurmU§ : ~~nlar, Cinler
dir.>> Hadisi Taberani de ibrahim ibn Duhyem kanahyla ... Yezid ibn 
Abdullah 1bn Arib'den rivayet etmi§tir. Onda §U fazlallk vard1r: Aliah 
RasUlii (s.a.) buyurdu ki: i~inde cins at bulunan bir ev, harap olmaz. 
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Ancak bu hadis, miinker olup ne isnad1 ve nede metni s1hhatli degildir. 
Mukatil ibn Hayyan ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem; bqnlann, 

· miinaf1klar oldugunu s6ylemi§lerdir ki yukardaki g6rii§lerin dogruya 
en yak1ru budur. Allah Teala'mn §U soz.u de buna §ehadet etme~tedir : 
«Qevrenizdeki bedevilerden mtinaf1klar vard1r. Medine halkmdan da. 
Ki onlar nifak ii:zerinde diretirler. Siz bilmezsiniz onlan, Biz biliriz ... '' 
(Tevbe, 101). 

Allah Teala: «Allah yolunda ne harcarsamz size Odenir ve siz asla 
zulmolunmazsmiz.» buyurur ki cihada ne harcarsamz muhakkak o size 
tam ve mtikemmel olarak odenir. Ebu Davu:d'un rivayet ettigi bir ha
diste §6yle buyurulur: Allah yolunda harcanan bir dirhemin sevab1 ye
diytiz kata kadar arttmhr. Bu hadis daha once: «Mallanru Allah yo
lunda infak edenlerin durumu, her ba§agmda ytiz dane olmak tizere 
yedi ba§ak veren danenin durumu gibidir. Allah, diledigine kat kat ve
rir. Ve Allah Vasi'dir, Alim'dir.» (Bakara, 261) ayetinde ge~mi§ti. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Kasm ibn Atiyye'nin ... 
ibn Abbas'tan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore o, sa
dece mtisltimanlara sadaka verilmesini emrederdi. «Allah yolunda ne 
harcarsaruz size Odenir.» ayeti nazil olunca, bundail sonra hangi din
den olursa olsun isteyen herkese sadaka ile emrettiler. Bu· hadis de 
garlbdir. 

61 - Eger ban~a yana~Irlarsa; sen de yana~ ve A.l
lah'a tevekkul et. Muhakkak ki Semi', Alim, O'dur. 

62 - Eger seni aldatmak isterlerse; muhakkak ki Al
lah sana yeter. Seni ve mu'rriinleri yard1m1yla destekleyen 
O'dur. 

63 - Ve onlarm kalblerini birle1?tirmi~tir. Eger yer
yiizunde bulunan her ~eyi sarfetsen yinede ohlann kalb-
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lerini birle~tiremezdin. Fakat Allah birle~tirdi onlat:m ara
Sini. Muhakkak ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

Ban~ Yan~ularsa 

Allah Teala buyurur ki: Bir kavmin hainliginden korktugunda, 
e§it olarak onlann ahidlerini boz. Eger seninle harbetmeye ve seninle 
miicadeleye devam ederlerse sen de 9nlarla sava§. «Eger ban§a (mey
ledip) yana§Irlarsa; sen de yana§ (ve onlardan bunu kabul et) ,, Bu se
bepledir ki m~rikler, Hudeybiye senesi Allah Rasulii (s.a.) ile arala
nndaki harbi dokuz sene b1rak1p bam~ istediklerinde ileri siirmii§ ol
duklan diger §artlarla birlikte Allah Ra.c;ulii (s.a.) bunu kabul etmi§ti. 

Abdullah ibn imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Bekr 
el-Mukaddemi'nin ... Ali •ibn Ebu Talib (r.a.) den rivayetine gore Allah 
Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Muhakkak ki benden sonra bir ihti
lat ---..cveya bir i§- olacaktlr. Ban§ olmasma giiciin ye~rse bunu yap. 
Miicahid, bu ayetin Kurayza ogullan hakkmda nazi! oldugunu 80ylerse 
de §iiphelidir. Zira bu ayetin akl§l, biitiiniiyle Bedir olay1 hakkmdadlr. · 
Nitekim ayette zikredilenler hep bunlan i~ermektedir. Ayru §ekilde ibn 
Abbas, Miicahid, Zeyd ibn Eslem, Ata el-Horasani, ikrime, Ha..c:an ve 
Katade bu ayetin, Tevbe suresindeki : ((Allah'a da, ahiret giiniine de 

· inanmayanlarla. .. sava§m.n (Tevbe, .29) ayeti ile -ki bu ayet, . kill~ 
ayet.i olarak bilinir.- m~nsuh oldugunu soylemi§lerse de bu dahi §iip
helidir. Zira Tevbe .suresindeki ayet, imkan bulundugu (gii~ yetirilebil
digi) zaman onlarla sava§l emretmektedir. Ama d~man gii~lii ve ka
labahk oldugunda, bu ayet-i kerime'nin de delalet ettigi gibi onlarla 
ban§ caizdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) Hudeybiye giinii bOyle yap
ml§tlr. Dolay1s1yla ne nesh, ne tal"t.sis ve ne de bir z1thk sozkonusu de
gildir. 

Allah Teala buyurur ki : << (Onlarla ban§ yap) ve Allah'a tevekkiil 
et (Allah sana yeter ve sana yard1mc1dlr. ~ayet gii~lenip haZirlanmak 
iizere ban§la bir hile kasdediyorlarsa) muhakkak ki Allah sana yeter_ ,, 

Sonra' Allah Teala, muhacir ve ansardan inananlarla peygamberini 
desteklemek suretiyle, peygamberine olan nimetini zikredip §Oyle buyu
rur : c<'Seni ve mii'minleri yard1m1yla destekleyen O'dur. Ve onlann ka:lb
lerini (eana imanda, sana itaatta, sana yard1mda) birle§tirmi§tir. Eger 
yeryiiziinde bulunan her §eyi sarfetsen yine de (aralanndaki dii§man
hk ve kinden dolaYI) onlarm goniillerini birle§tiremezdin,,, Ansar'm Evs 
ve Hazrec kabileleri arasmda cahiliye devrinde bir ~ok harpler ve ko
tiiliigii devam ettiren i§ler meydana gelmi§ti. Sonunda Allah Teala, bii
tiin bunlan iman nuru ile kesip atm1§t1r. Nitek!m Allah,. Teala ba§ka bir 
ayette §Dyle buyurur: ((Ve Allah'm iizerinizdeki nimetini hat1rlaym. 
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lerini birle§tiremezdin. Fakat Allah birle~tirdi onlann ara
srnr. Muhakkak ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

Ban§a Yan~Irlarsa 

Allah Teala buyurur ki: Bir kavmin hainliginden korktugunda, 
C§it olarak onlann ahidlerini boz. Eger seninle harbetmeye ve seninle 
mucadeleye devam ederlerse sen de 9nlarla sava§. «Eger ban§a (mey
ledip) yana§Irlarsa; sen de yana§ (ve onlardan bunu kabul et) ll Bu se
bepledir ki mii§rikler, Hudeybiye senesi Allah Rasulu (s.a.) ile arala
rmdaki harbi dokuz sene b1rak1p ban§ istediklerinde ileri surmii§ ol
duklan diger §artlarla birlikte Allah Rasulu (s.a.) bunu kabul etmi§ti. 

Abdullah ibn imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ebu Bekr 
el-Mukaddemi'nin ... Ali 'ibn Ebu Talib (r.a.) den rivayetine gore Allah 
Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Muhakkak ki benden sonra bir ihti
lat --veya bir i§- olacakt1r. Ban§ olmasma gucun ye~rse bunu yap. 
Miicahid, bu ayetin Kurayza ogullan hakkmda nazil oldugunu 80ylerse 
de §iiphelidir. Zira bu ayetin akl§l, btitunuyle Bedir olay1 hakkmdad1r. 
Nitekim ayette zikredilenler hep bunlan i<_;ermektedir. Ayru §ekilde ibn 
Abbas, Mucahid, Zeyd ibn Eslem, Ata el-Horasani, .ikrime, Hasan ve 
Katade bu ayetin, Tevbe suresindeki: «Allah'a da, ahiret gtiniine de 
inanmayanlarla ... sava§lll.ll (Tevbe, .29) ayeti ile -ki bu ayet, kill<; 
ayeti olarak bilinir.- m~nsuh oldugunu soylemi§lerse de bu dahi §Up
helidir. Zira Tevbe suresindeki ayet, imkan bulundugu (gii<; yetirilebil
digi) zaman onlarla sava§I emretmektedir. Ama dii§man gii<;lii ve ka
laballk oldugunda, bu ayet-i kerime'nin de delalet ettigi gibi onlarla 
ban§ caizdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) Hudeybiye giinu bOyle yap
ffil§tlr. Dolayisiyla ne nesh, ne tab.sis ve ne de bir z1thk sozkonusu de-
gildir. · 

Allah Teala buyurur ki : cc (Onlarla ban§ yap) ve Allah'a tevekkiil 
et (Allah sana yeter ve sana yardimc1d1r. ~ayet gti<_;lenip haz1rlanmak 
tizere ban§la bir hile kasdediyorlarsa) muhakkak ki Allah sana yeter.>> 

Sonra· Allah Teala, muhacir ve ansardan inananlarla peygamberini 
desteklemek suretiyle, peygamberine olan nimetini zikredip §Oyle buyu
rur: ccSeni ve mti'minleri yard1m1yla destekleyen O'dur. Ve onlann kalb
lerini (rana imanda, sana itaatta, sana yard1mda) birle§tirmi§tir. Eger 
yerytiztinde bulunan her §eyi sarfetsen yine de (aralanndaki dii§man
hk ve kinden dolayi) onlarm goniillerini birle§tiremezdin,l) Ansar'm Evs 
ve Hazrec kabileleri arasmda cahiliye devrinde bir <_;ok harpler ve ko
tiiliigti devam ettiren i§ler meydana gelmi§ti. Sonunda Allah Teala, bti
ttin bunlan iman nuru ile kesip atmi§tir. Nitekim Allah. Teala ba§ka bir 
ayette §6yle buyurur : «Ve Allah'm tizerinizdeki nimetini hat1riaym. 
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·Hani, siz d~man idiniz de 0, kalblerinizin arasm1 uzla§tirdi da, O'nun 
nimeti sayesinde karde§ oldunuz. Siz, bir ate§ uc;urumunun kenarmda 

· iken sizi oradan dogru yola eri§iniz diye 0 kurtard1. Allah ayetlerini 
size i§te ooylece a<;tklar.» (Al:·i imran, 103). Bu sebepledir ki Allah Tea
la: «Fakat Allah birle§tirdi onlann arasm1. Muhakkak ki Allah Aziz'
dir (O'na tevekkiil edenin iimidi bo§a <;Ikmaz. i§lerinde ve htiktimle
rinde) Hakim'dir.» buyurur. 
· HafiZ Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Abdullah el-Haf1z'm ... 
ibn Abbas'tan rivayetine g-Ore o, §Oyle demi§tir : Akrabahk bag1 kesile
bilir. Nimet iilkar edilebilir. Ama kalblerin yakml<a§mas1 gibisi gortil
memi§tir. Allah Teala : «Eger yerytiziinde bulunan her §eyi sarfetsen 
yine de onlann g6ntillerini birle§tiremezdin.JJ buyurmu§tur. 

Beyhaki der .ki: Bu soztin, ibn Abbas'a m1 yoksa ondan onceki ravi
lerden . birine mi ait oldugunu bilmiyorum. 

Ebu ishak'm Ebu Ahvas kanahyla Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan 
rivayetine gore o, «Eger yerytiztinde bulunan her §eyi sarfetsen, yine 

. de onlann goniilleerini birle§tiremezdin.JJ ayeti hakkmda §Oyle demi§: 
Onlar, Allah i<;tn birbirlerini sevenlerdir. Bir rivayette ise; bu ayet, 
Allah i<;in birbirlerini · sevenler hakkmda nazi! olmu§tur. Hadisi Nesei 
ile MUstedrek'inde Hakim rivayet etmi§ ve sahihtir demi§tir. 
· :A.bdtirrezzak der ki: Bize Ma'mer'in ... ibn Abbas'tan rivayetine 

gore o: Akrabahk kesilir, nimet inkar ·ectilir. Allah Teala gontilleri yak
la§tmhgmda ise onlan hi<; bir §ey ay1ramaz, demi§ ve ccEger sen yer
ytiziinde bulunan her §eyi sarfetsen yine de onlann gontillerini birle§
tiremezdin.» ayetini okumu§tur. ibn Abba.s'm bu· soztinti Hakirn de ri-
vayet etmi§tir; ' 

Ebu Amr el-Evzai der ki: Bana Abde ibn E'bu Ltibabe'nin Mtica-
. hid'den rivayetine gore Abde §Oy~e demi§: Ben, Mticahid'e kavu§tum, 

elimi tuttu ve §oyle dedi : Allah i<;in birbirlerini seven iki ki§i; birbiriyle 
g6rti§iip biri arkada§mm elini tutup ona giildtigiinde, ikisinm de hata
lan ~ yapraklarmm dokiildtigti gibi doktiltir. Abde der ki: Ona: Bu 
<;ok kolaydrr, dedim. Boyle .sOyleme, Allah Teala: cr•Eger yeryiiztinde bu- . 
lunan her§eyi sarfetsen yine de onlarm gontillerini birle§tirerriezdin.» 
buyuruyor; dedi. Anladim ki o, benden daha· anlayt§h ve bilgindir. 

ibn Cerlr der ki : Bize Ebu Kureyb'in ... Miicahid'den rivayetine 
· gi)re o, ~yle demi§tir : iki mtisliiman kar§Ila§IP el siki§ma ile mi ba
gi§larurlar? diye sordum : Allah Teala'nm : rcEger sen yeryiiziinde, bu
lunan her §eyi sarfetsen yine de onlarm g6niillerini birle§tiremezdin. 
Fakat.Allah birle§tirdi onlann arasm~.J) b"J.yurdugunu i§itmedin mi? diye 
cevab verdi. Velid, Mticahid'e der ki «Sen benden daha bilginsin.J) Bimu 
Thiha _da MiicAhid'den nakletmi§tir. · . 
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ibn Avn, Umeyr ibn ishak'm §oyle dedigini rivayet eder: insanlar
dan ilk kaldmlacak olanm, dostluk ve arkada§hk oldugunu soylerdik . . 

Haf1z Ebu Kas1m Stileyman ibn Ahmed et-Taberani --All~h ona 
rahmet eylesin -der ki: Bize Htiseyn ibn ishak et-Ttisteri'nin ... Sel
man el-Farisi'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) · §Oyle buyur
mu§tur: Mtisliiman, mtisliiman karde§ine rastlaytp elini tuttugunda 
giinahlan f1rtmah bir giinde kuru a~a~tan yapraklann dokilldii~ gibi 
dokiiliir. Giinahlan denizlerin kopiikleri kadar olsa dahi ba~larurlar. 

----- i Z A HI----.,--

Bedir sava§Irun seyrini M. Hamidullah §Oyle anlat1:Yor : 
Bedir, K1Zl.l Deniz sahiline olduk~a yakm bir yerdedir. Miihim ve 

biiyiik bir konak yeridir, kervanlar umumiyetle buradan ge~erler. Bu
rasi, Suriye'ye, Mekke'ye ve Medine'ye giden yollann birle§tigi bir kav
§8-k · nokt·as1d1r. Bu noktanm ehemmiyeti dolaytSiyle, Hz. Peygamber 
(s.a.) gelmesi beklenen kervandan bir ka~ saat evvel Bedr'e vardl. 

Hz. Peygamber (s.a.) in buraya gelirken mu'tad olandan ba§ka ta
mnmayan ayn bir yolu kullannu§ olmas1 miimkiindiir. Yolda miitema
diyen ke§if k1t'alan ~1kanyor (Taheri, 1299, 1303) ve bazan da bu va
~feyi, biZzat ifa ediyordu. Veyahut ta, Ashabdan birk~ ki§i ile birlik~ 
ordudan aynhp vadiler arasmda, dii§man hakkmda ma'lumat toplu
yordu. Bazan yeni bir haberle donse bile, bazan hi~ bir hraber elde et
meksizin dondiigii vakiydi. Bu ~lkl§lanndan birinde o, Demre bedevi
lerinden dii§man hakkmda baz1 miihim haberler elde etti (tbn Kesir, 
III; ibn Hi§am, 435; Taberi, 1302). Ke§if k1t'alan, devel~e binmi§ ola
rak Bedir civanndaki koylere varmcaya kadar niifuz ediYorlar ve gaye
lerini gizleyerek guya buralardaki kuyulardan su i~mek i~in durm~ 
gibi yap1yorlardl. Bir defasmda,-bu kuyulardan birinin ba§ma gelmi§ 
iki k1zm, «kervarun, pek yakmda gelecegini, art1k onlarm .hizmetinde 
baZI i§lerde bulunup kendine olan -borcunu Odemesinen dair aralanndaki 
konu§malan, tesadiifen i§ittiler, bu kadan ka.fi idi. Derhal ordugaha 
donerek · haberi bildirdiler. Hemen Bedir'de pusu kurup, kerw.n Bedir 
ovasma §imaldeki dar olan dag ge~idinden duhul ettigi zamarr, hiic11ma 
kalkmayt kararla§tlrdllar. · 

Gordiigumiiz gibi, ker\ran, bu seyahati boyunca, Mtisliimanlar ta
rafmdan b1klp usanmadan u22ktan ve yakmdan ta'kib edilmi§tir. 'Bu 
durumu, kervan ida.recileri de ogrenmi§ bulunuyorlardl. Hatta, kendi
lerinden evvel; . altl, yedi kervanm da ooylece ta'kib edildiklerlni bilmek
teydiler. Bilhassa, Mtisliimanlarm niifuz ve te'sir sahalar:i olan bu bol-
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gede, endi§e i<;inde idiler. S1ras1 ~elmi§ken soyleyelim ki, islam'dan ev
velki gunlerde Gifar kabilesi, yagmaYl itiyad haline getirmi§ olmas1yla 
ma'nlftu; hatta bunu, hac ·mevsiminde haram oldugu halde hacilara 
kar§I da icra ederlerdi ve bunlar da Bedir civarmda otururlard1. Gen<; 
ya§mda Mekke'de islamiyet'i kabul eden Ebu Zerr el-Gifari, Hz. Pey
gamber (s.a.) tarafmdan bu havalide Mtisliimanhg1 yaymak i<;in vazi
felendirilmi§'ti. Dti§tiniilebilir ki, bu kabileye mensub olan baz1 yeni Mus
luman olmu§ kimselerin enerjileri, bu sefer yeni dinin du§manlanna, 
yani Kurey§ kabilesi kervanlarma kar§I zarar vermek uzere yoneltil
mi§tir. Tabii olarak gelen kervamn reisi Ebu Sufyan dahi endi§eli ve 
muteyakklz idi. Bu yuzden Bedir- Huneyn sapagmcia bir durak verdi ve 
Bedir duzlugunun mola i9in kalma veya ge<;ip gitme bak1mmdan ·em
niyyetli olup olmad1gtm gormek uzere, bi;Zat kendisi ke§fe 91kt1. 

Mevsimin en s1cak gunleri oidugu.nu evvelce soylemi§tik, bu yiiz
den, develerle geceleri seyahat ediliyor, gunduzleri ise mola veriliyordu. 
Ebu Sufyan herhalde, sabahleyin c;ok erken Bedir'e varmi§ olmahd1r . ve · 
o s1rada muhakkak ki, kuyu ba§mda bir<;ok yerli toplanmi§ birbirleriyle 
konu§uyorlardl. Ebu Sufyan, muhim bir §ahsiyetti, ihtimal ki onun ge
li§ini i§iten Cuheynilerin ba§karu Mecdi ibn Amr, <;admndan 91k1p gel
mi§ ve ona ho§ geldin, demek istemi§tir (ibn Kesir, III, 265). Mecdi, 
Yanbu yakmmda ya§Iyordu. Onun burada bulunu§U, buradan gec;ecek 
bu buyiik kervana ne kadar ehemmiyet atfettigini gosterir. Her nasil
sa Bedir'in yerli halk1, Musluman ordusu hakkmda hie; bir §ey bilmi
yordu. Mecdi, kuyudan su almak uzere biraz evvel gelmi§ olan iki de
veli Mtisluman mtistesna, hie; bir §ey g6rmedigini ve bilmedigini soy
ledi. Ebu Sufyan, Mtisluman suvarilerin <;Iklp geldikleri cihete acele 
ko§tli ve ayak izlerini ta'kib ederek, henuz yeni pislenmi§ bir yere gel
di; eline bir par<;a alarak onu ezdi, parc;alad1 ve ic;inde hurnia <;ekir
dekleri gortir gormez : <<Aman Allah'1m, bura ahalisinin, develerine ver
dikleri yem bu olamayacagma gore, bunlar Medine'lilere ait develerdir 
ve eminim ki bunlar, Muhammed (s.a.) in askerlerinin develeridir.n diye 
hayk1rd1. Buradan acele olarak kervamn bekledigi yere dondu ve sur'atli 
bir' hecin devesi ile Mekke'ye bir imdad <;agns1 gonderdi, kervamn yo
lunu degi§tirdi, Bedir'e ugrama yerine, K1z1l Deniz sahil yolundan yii
ruyu§une devam etti ve iki gece hi<; duraklama yapmaks1zm devamh 
yuruyu§ yapt1 ve ooylece kervan, Mtislumanlarm hucumundan kurtul
mu§ oldu ve Mekke'ye vard1 (ibn Hi§am, 437) . Yoldayken, ikinci bir 
yard1mc1 ile, artik Mekke'lilerin yard1mma ihtiyac1 kalmachgim bil-
dirmi§ti. · 

Ebu Siifyan'm gonderdigi ilk haberci, mu'tad yollar harici <;Iplak 
ve <;orak tepeleri ta'kiben Mekke'ye vanp haberi bildirince; bu, infial 
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ve igbirara sebep oldu. <;i.inkii Mekke'de, herhangi bir aile yoktu ki, bu 
kervanda bir mall olmas1 suretiyle yahut ba§ka bir sebepten menfaatl 
olmU§ olmasm. Dunim c;ok acele idi; uzun uzun haz1rhk yapmaya va
kitleri yoktu; miittefiklerinin yard1mlanm, hatta Ehabi§leriil. yardlmla
nm bile bekleyemezlerdi (sonradan buna pi§man olmu§lardrr) . Bin ka
dar goniillii ve yiiz kad~ da ath siivari ile. Bedir'e dogru hemen yola. 
koyuldular. Yolda, Ebu Siifyfm'm ikinei habercist ile miilaki olmalarma 
ve kervamn emniyet haberini ula§tlrmasma ragmen, planlannda bir 
degi§iklik yapmad1lar. Bu hal, kac;an kervanm ve Mekke'li kuvvetlerin 
aym yol iizerinde olmad1klanm gosterir. Mekke'lilerin, hala Bedir'e dog
ru yiiriiyii§leri, evvelden beri devam eden Medine'lilerin tehdid ve teh
likelerine bir son vermek te§ebbiisii olmas1 muhtemeldir. 

Mekke'li bu kuvvetlerin, Bedir'e ula.§abilmesi ic;in bir haftahk bir 
zaman laz1m gelmektedir: $imdi §U sual sorulabilir : Hz. Peygamber 
(s.a.) kervam kac;1rdlktan sonia, nic;in bu kadar miiddet bekledi de kendi 
iissii ve miistahkem mevkii olan Medine'ye avdet etmedi? Dii§iiniile
bilir ki bu seferinden bilistifade, mahalli kabileler ile temas etmek ve 
miimkiin ise dostluk muahedeleri ve ittifaklar akdetmek istemi§tir. Ta
bii bu muahedelerle kendi niifuz ve te'sir sahas1 geni§leyecek, Mekke'li 
kervanlarm Suriye'ye giderken ve gelirkeri . gec;tikleri yollan tamamen 
kontrolti altma alabilecekti. Hicri birinci yllda Cuheynilerin bir kolu ile 
zaten evv:elden ittifak etmj§ti ve tarihi ma'lumat gosteriyor ki hicretten 
sonra, ikinci y1lda Benu Demre, Benu Miidlic, Benu Zur'a ve Benu Rab'a 
kabileleri ile ittifak muahedeleri yaptl ki, bunlardan baZilanru, i§te bu 
s1rada akdetmi§ olmas1 muhtemeldir. BUtiin bu kabileler, K1z1l Deniz ile 
Bedir arasmda oturmaktadirlar; i§aret ettigimiz gibi, bu havaliden 
Mekke - Suriye yolu gec;mektedir. 

§u. ihtimal dahi variddir: Hz. Peygamber (s.a.), kervam c;evirmek 
uzere ovanm §imal gec;idi civannda bir yerde ordugahm1 kurmu§tu ve 
muhtem~ldir ki, oonradan dahi bu kesimde kalml§tl. Fakat, Mekke'li
lerin biiyiik say1da bir kuvvetle iizerlerine geldigini haber almca, on
lara kar§I koymaga karar verdi, kumandanlanndan baz1lan, araziyi c;ok 
miisait buluyorlard1; onlann tavsiyeleri iizerine, Hz. Peygamber (s.a.) 

· cenuba hareket etti ve su ikmal yeri olan kuyuyu zaptetti, gayesi, dii§~ 
maru bundan mahrum b1rakmaktl (ibn Hi§am, 439). 

Mekke'li Kurey§iler, musiki aletleri c;alarak geldiler; onlar, muzaf
fer bir eda ta.§IyorlardL Mtislillnanlar ise her §eyden, hatta ula§tirma 
imkanlanndan bile mahrum idiler. Bir deveyi iki veya iic; ki§i kullaru
yordu. Maneviyat durumlan ise §U hadiseden kolayhkla c;Ikanlabilir. 
Huzeyfet'til-Yeman, adh bir Yemen'li anlatiyor ki: ccBenim Bedir mu
harebesine i§tirak edemeyi§ime §U hadise sebep olmu§tur : Ben ve ba-
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bam islam dinini kabul ettikten sonra, yolumuz Mekke'ye du~tu. Bizi, 
Mekke'li Kurey~ller yakalad1lar ve dediler ki; siz, Hz. Peygamber (s.a.) e 
ula§mak istiyorsunuz, reddedip bOyle bir arzumuz olmad1gm1, sadece 
Medine'ye gittigimizi soyledik, onlar Medine'ye gitmemize mtisaade et
tiler ve fakat Hz. Peygamber (s.a.) in safmda harbe i§tirak etmeyecegi
mize dair bizden soo ahp yemin ettirdiler, biz de Hz Peygamber (s.a.) e 
geldik, durumu izah ettik, o da Medine'ye gitmemizi ve onlara verdigi-

. miz sozii tutmairuZI s:qyledikten sonra ilave etti: Allah bize Kurey§'li
lere kar§I yard1m edecektir.» (Kenz'til-Ummal, V, No: 5348). 

Hz. Peygamber (s.a.) Bedir'e vas1l olunca, subaylarmdan ·baZila
nm tia yanma alarak ovada ke~fe c;1ktl ve onlara dii§man ordusunun 
ne taraftan gayet kolayhkla imha edilebilecegini gosterdi (Taberi, 1288; 
ibn ~i§am, 435 ve milt.). Mucize gostermesini bir tarafa b1rakacak olur
sak, gorfuuz ki Hz. Peygamber (s.a.), muteaddid dii§man birlikleri:oin 
c;e§itli cenah ve mevkilerden kabiliyet, isti'dad ve iktidarlanm harpten 
evvel mii,talaa etmi§, ihtimalleri hesaplairu§ ve kendi mudafaasm1 da 
bu tahminlere gore ta'yin ve tanzim etmi§tir. Tarihi ma'lumat, Hz. Pey
gamber (s:a.) in dii§man kuvvetleriyle •birlikte gelmekte olan ma'ruf 
kumandanlarm kim olduklanm 6grenmek ic;in hususi bir gayret ve me
sai sarfettigini gosterrnektedir {Taheri, 1304). 

Meydan muharebeleri, umumlyatle sabah erken ba§lad1gmdan, Hz. 
Peygamber (s.a.) kuvvetlerini oyle bir yerde toplairu§tl ki; dii§man iler
ledigi vakit, yiikselen gune§in l§Iklan kendi askerlerinin gozlerini asia 
kaiDa§tlrrnayacakti (Vak1di el-Megazi, 15 a). 

Eski tarihc;ilerin, Bedir arazisinin yap1s1 ve vas1flan hakkmda ver
dikleri ma'lUmat, u'mumiyetle vftzlh degildir. Binuc;yiiz ktisur senenin 
gec;mesiyle tabii durumlarmda bazl degi§iklikler olmasl mUmkiindur 
(mesela bu tarihc;ilerin bahsettikleri su mecralan gibi). Mamafih, bu
rada bugiin bir nevi yeraltl su mecras1 olan bir su kemeri vard1r ki, 
akmtiSl ~hirden bli§lar, Ar~ tepesine dogru gider ve oradan hurrnahk
lara · dogru akar. Ari§ camiinden takriben dokuz metre mesafede tedri
cen ufkile~rek, nihayet yer yiiziine c;1kar. El-Ari§ Camii, tepe , iizerinde 
oldugu ic;in bu su mecrasmdan abdest almakta faydalanabilmek ic;in 
tabiatiyle baz1 kau ameliyelerine ihtiyac; vard1r. Muhtemeldir ki, dii§
mamn gelmesi iizerine Hz.Peygamber (s.a.), vadinin el-Udvet'iid-Diinya 
tarafmdan hareket ederek, el-Ari§ tepesine yakm bir yerde ordugahml 
te'sis etmi§tir. Gayesi, vadinin el-Udvet'UI-Kusva tarafma, daha uzaga 
·konaklami§ olim: dii§mamri su ile alakasm1 kesmekti; birc;ok biiyiik hen
dek kaZilarak suyun akl§l bu kanallara c;evrildi. Bu su~etle, suyun sa
dece dii§man tarafma akmas1 onlenmi§ olmad1, ajnn zamanda onu bir 
yerde biriktirer:ek, Miisliimanlann faydasma emre amade tutmak da 
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miimkiin oldu. Kaynaklar naklediyor ki, Hz. Peygamber (s.a.) Bedir 
harbi s1rasmda k1rm1Z1 bir ~adn"da kalml§tlr (Kenz'ill-Ununal, V, No. 
5256). 

Miisliiman goniilliilerinin adedi ii~yiiz kadar varch, aynca, iki (muh
temelen ii~) atlan vard1 (ibn Sad', II/1, 6-7, 12-15; Taberi, .1298, 1304). 
Devriyeler tarafmdan esir edilen dii§Illan su nakliyecilerinden, Miislii
man .istihbB.ratmm ogrendigine ·g5re, dii§man bin veya dokuzyiiz asker
den miite§ekkildi (ibn Sa'd, II/1, 9; Taberi, I, 1304). Bunlara ilave ola
rak ayru tarih~i, yiiz kadar ath suvarinin mevcudiyetini iddia etmekte
dir (ibn Sa'd, II/1, 1'5). iyi tertibat ahnmaks1zm ve yiiksek sevkillcey§ 
g6sterilmeksizin bu gayr-i miisavi miicadelenin aleyhte pek k1sa siire
cegi pek tabiidir. Tirmizi'ye namran islam kuvvetlerinin arazi iizerinde 
kol nizammdan harp nizamma a~llmas1 i§i, harbe takaddiim eden gece 
tamamlanrm§ bulunuyordu. Sabahleyin ~ok erken Hz. Peygamber (s.a.), 
kendi kii~iik ordusunun muntazam s1ra ve muayyen hatlanru dikkatle 

, tefti§ etti ve onlann «Bir ok gibi» cevval ve kuvvetli olduklanru bir kere 
daha yakmdan gordii. Hz. Peygamber (s.a.) bu tefti§ esnasmda, elinde 
bir asa ta§lyor ve bununla, kendi hattmm ilerisinde veya gerisinde kal..; 
ml§ g(}niillillerin hakiki yerlerini . i§llret ediyordu. (Taberi, 1319; ibn 
Hi§llm, 444) . Bu i§i biti.rdikten sonra, her mevzi i~in bir kumandan 
ta'yin etti. Vak1di'ye nazaran (Megazi, varak 15 b) Hz. Ebubekir, sag 
'kanadm idaresine getirilmi§ti. Bu bira·z §iiphelidir, ~iinkii diger baz1 ta
rih~iler, Hz. Ebubekir'in harp boyunca Hz. Peygamber (s.a.) in yanm
da, yani gozetleme kulesinde kalmi§ oldugunu iddia etmektedirler. Ha
kikaten Hz. Ali'ye isnad edilen bir rivayette, Hz. Peygamber (s.a.) in 
etmfmda daimi bir muhaf1z k1t'as1 mevcuddu. Qiinkii, kendisi bu harp
te bahadlrhg1 sebebiyle baZI ataklar yaptigmdan mutlaka himayeye 
muhta~ ol'uyordu. (Nesei'nin Siinen'inde kay1thd1r). Miisliiman kuv
vetleri, ii·c; esas ztimreye aynlmi~tl : 1. Mekke'li Muhacirler, 2. Evsiler, 
3. Hazreciler. Bunlardan herbiri, a~tiklan kendi sancaklan altmda top
Ianml§lardi (Taberi, 1297). Bugiine mahsU.S ii~ ayn paro~a dahi tesbit 
edilmi§ti. (Belazuri, Ensab, I, 293; ibn Kesir, III, 274). Fakat bu iic; 
ayr1 kiSmm Sayilan birbirine miisavi olmadli?;l gibi, ihtimal ba.Zl oolge
lere ba§ka kabilelerden kuvvetler dahi yerle§tirilmi§ti. 

Mevzileri ve harp hatlanru tanzim ettikten sonra, Hz. Peygamber 
(s.a.) o giinlerin Allahs1z ve putperest camiaSI i~inde, tek Allah'a ina
nanlar diinyasmm bu en son kafilesini te§kil eden adamlarma baZI mii
him ta'limatlarda da bulunmU§tur. Keza Hz. Peygamber (s.a.), o giin
kii namazlannda, bizzat, «Ey Kadir-i Mutlak Allah'1m; Sen mii'minlere 
yard1m et! ~ayet onlar tamamen mahvolacak olurlarsa Sana artlk He
ride ibadet edecek kim kahr.» (ibn Hi§am, 444) §eklinde, bu durumu 
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belirten bir dua etmi§ ve neticede bu med_hiyeleri i§iten gayelerine son
suz derecede bagll Miisrumanlann heyecanlan son haddini bulmu§tur. 

Hz. Peygamber (s.a.) in orduya hitabesi §Udur : HatlanmZI b1raklp 
aynlmaym1z, hie; bir yere k1rmldamay1p yerlerinizde kahmz. Ben emir 
vermedikc;e sa'Va§a ba§lamaym1z. Oklanmz1, du§man size yakla§madan 
kullamp israf etmeyiniz, dii§man kalkamm ac;tl~ zaman okunuzu atl
mz. DU§man iyice yakla§mca elinizle ta§ atlmz. Daha da yakla§Irsa miz
rak ve brgtlanmzi kullammz. Kille;, en sonra, dii§man ile gogiis gogiise 
gelindigi vakit kullamlacaktlr. (ibn Hi§am, 443; Mi§kat'ta zikredildigi
ne gore; Buhan, Ebu Davud v.s. de mukayyeddir). Her bir Miisluman, 
bulundugu yere ta§ Ylgmaklan yapnu§tl; bunlar, o guriun el bombalan 
olarak addolunabilir. Sadece mudafaa harbi yapacak olan Miislumanlar 

, ic;in bunlar ~k elveri§li ve i§e yarar §eylerdi. Dii§man ise, taarruz har
bine giri§tiginden, isteseler bile, muharebe hattmdan hucuma gec;tikle
rinde, beraberlerinde bir veya iki ta§tan fazlasm1 almalanna imkan 
yoktu. 

Hz. Peygamber (s.a.) in ahlaki ve bedii me§hur bir sozu vard1r : 
Allah, her husftsta guzellik ve iyilikle hareket etmenizi emretmektedir. 
0 halde, oldururken bile en iyi ve en guzel tarzda olduruniiz. (Muslim, 
Sahih, VI, 72). Hz. Peygamber (s.a.) in taraflardan birine kumanda 
ettigi bu ilk sava§ta yukardaki mezkur esas emri ve tenbihin ifade edil-
mi§ olmas1 muhtemeldir. Oldurmenin zalimane ve liizumsuz olam sa
rahaten men'edilmi§tir. Mesela, zaruret yokken kadmlan, c;ocuklarl, 
_ fiilen sa Va§a i§tirak etmemi§ ahc;1, U§ak ve benzeri kimseleri oldurmek 
gibi. .. 

Kur'an, Bedir SaV'a§l munasebetiyle, c;ok calib-i dikkat bir sava§ 
usulu vaz'etmi§tir: << • •• ve onlarm her bir mafsahna vurunuz.» Bu tarz 
sava§, du§manm kat'i bir Olume suruklenmesinden ziyade onun uzun 
muddet rahatc;a sava§mas1m onleyici bir te'sir yapar; aym zamanda 
gogiis gogiise yap1lan c;arpi§malarda, bu husus harbin maksad ve gaye
sine halel getirmeksizin mumkun oldugu kadar az kan dokillmesini te'
min eder . . 

0 zamanki Miisliirnan askerlerin biteviye elbiseleri (iiniformalan) 
yoktu. Kar§I tarafta Gayr-i miislimler arasmda ise, k1ya'fet birligine 
daha da az rastlaruyordu. Bunun ic;in Miislumanlar, kendi karde§lerini, 
has1mlanndan c;arpl§ma esnasmda, evvelden tesbit ettikleri parolalan 
bag1rmak suretiyle tefrik ediyorlardL Vak1di'ye gore (Megazi, vr. 6 a), 
bu parola umumiyetle ((Ya Mansur amit)) (yani Ya Allah oldur) idi. 
ibn Kesir'e nazaran (III, 274), <<Ahad, Ahad» (yani Allah birdir, Allah 
birdir) §eklinde olan parola digerlerinden daha fazla kullamlml§tlr. 
Diger parolalar ise §UnlardJr : Siivariler ic;in ((Ey Allahm siivarisi», 
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Mekke'li Muhacirler igin; ccEy Benu Abdurrahman», Hazreciler 1gm, 
ccEy Benu Abdullah» ve Evsiler igin; «Ey Benu Ubeydullah». As1l mii
him olan, harbin en klzgm oldugu bir s1rada muhariplerin birbirlerini 
nas1l bulup tefrik ettiklerini, bulup g1karmakt1r. Mamaafih, evvelden 
beri Miisliimanlann biteviye klhk t~1d1klanna dair bir temayiil mev
cuddur. Kur'an'da Bedir saV3.§1yla ilgili ayetlerde <<i§aretli melekler» 
(Al-i im.ran, 125) atlflar vardu. Bu ayeti tefsir eden Taheri tefsirinde, 
bu harp miinasebetiyle Hz. Peygamber (s.a.) in §U tenbihte bulundugu
nu soyliiyor : Ey Miisliimanlar, Allahm sizlere yard1mc1 olarak ·gonder
digi melekler i~retler ta§1maktad1rlar; o halde sizler de i§aretler edinin. 
Ve miiellif Have ed.iyor; "te'min edebHenler, derhal ba§hk ve migferleri 
iizerine yiinden ibik §eklinde pargalar Have ettiler.» (Tefsir'iit~Taberi 
Al-i imran 125. ayetin tefsiri) ve (Kenz'ill-Ummal, No. 5349, v.s.). 

Dii§manm tertib ve te§kili hakklnda fazla bir bHgiye sahip degiliz. 
el-Vak1di'ye gore (Megazi, vr. 15 b) sag ve sol olmak iizere iki cenah 
halinde harp sahasmda toplanm1§lardl. Aym kaynaga gore; onlar, sa
dece iig sancak ~1yorlard1. Tam ilerledikleri strada, bir miiddet tevak
kurf ettiler ve o zamanlann adeti ve~hiyle, once her iki taraftan hirer 
ferdi dogii§tiirdiller. (ibn Hi§am, 443 ve milt.). 

Hz. Peygamber (s.a.) harbe tekaddiim eden biitiin bir geceyi, Al
lah'a ibadet ve dua ile gegirmi§ti. ~imdi, artlk kiigiik ordusunun tertib 
ve te§kilindi:m memnun ve emin bir halde, «erkan-1 harbiyesh> ile bir
likte harp meydamna hakim ve biitiin ovay1 gOrii§ii altmda tutan te
peye g1ktl. Burada onun emriyle bir tarassut kuliibesi (yani Ari§) in§8. 
edilmi§ti. Bu yap1; aym zamanda, bir yandan kizgm giine§ ve diger 
yandan da dii§man tararfmdan gelebHecek olan serseri oklara kar§I bir 
s1gmak vazifesini gorecekti. Bu mevkide icab-1 halde, kullamlmak iizere, 
birkag siir'atli hecin devesi bulundurulmaktaydt. (ibn Hi§am, ~39-40). 
Muhakkak ki bu muharebede idare yerinde bulunan kumandanlar, 
kendi emri altindaki birl~klere emirlerini bu develerle ula§tlrmi§lardir. 
Keza, bu siir'atli hayvanlar, harp hig beklenmeyen bir tarzda sona 
ererse, yiiksek kumanda hey'etinin ric'atini de kolayhkla saglayabilirdi. • 
Esasen bu tarassud kulesinden Medine yolu ta~amen ag1k bir halde bu
lunuyordu. Taberi'ye gore (I, 1322), burada yahi Ari§ isimli mezkur mu
harebe idare yerinde, segme muhaftzlardan miite§ekkil bir miifreze de 
vazifelendirilmi§ti. i§te Ari§ tepesi ismini bu tarassud kulesinin o za
manki isminden almaktadlr. 

Sonraki devirlerd~, Hz. Peygamber (s.a.) in bu muharebe idare 
yeri, orada bir cami in§a edilmekle yad edilmi§tir. 1939 da ise, benim 
gordiigiim, tam . tepe iizerinde olduk<;a biiyiik bir cami in§aatmm mev
cudiyeti idi. iginde, iig ayn yere yazllml§, iig ayn yaZiya rastladtm ki, 
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birl minberin iizerine isabet eden duvarda, ikincisi mihrabm iizerinde, 
I 

ii9'iinciisii ise zeminde, mihraba yakm bir t~m iizerlnde bulunmak-
taydl. Bu son yazmm hal ve vazlyeti, bize burada, . rnuhtemelen s.onra
dan yap1lm1§ baz1 ta'mir ve restorasyonlar hakkmda ma'h1mat vermek
tedir. Duvarlar ise, ~amurla S1Yah oldugundan, i~lnde tugla olup olma
digim anlayamadlm. Mamafih temeller trujtan orillmii§tiir. 

Minberin iizerindeki yaz1 Memlllk hanedamnm WJJSir'h Tiirk su
baylarmdan Ho§kadem'in ismini ihtiva etmektedir. Her satm:la, bir 
veya daha zlyade imla hatalan bulunmaktad1r. 0 halde, bu yaz1lar 
Arap olmayan, mezkur aym kimselerin elinden ~lkiill;§ olabilir. ((Ahd 
Nebevi ki Meydan-1 Ceng» adh eserimde, evvelce bunlarm tam metin
lerini verm~ oldugumdan, §imdi sadece, terciimeleriyle iktifa edi
yorum. 

Bismillahirrahmanirrahim. 
Bu mukadds yerde, bu muhalli bina etmeye te§ebbi.\s eden. 
M1s1r devletin~n subayi ( onba§l) ve devlet yap1lan 

1 
in§aat~ISl HO§-

kademdir. 
Bu hayirh yapmm tamamlanmas1, 906 yilmm Rebi'iil-Evvel ayimn 

yirmibirinci giiniine isabet etmektedir. 
0 halde, bu cami Hicretin onuncu asn iptidalanndan kalmad1r. 

Mihrabm iizerlndeki diger yaZiya gelince; bu, tugra iislubunda yazil
ffil§tlr. Bunu c;ozmeye te§ebbiis ettimse de miimkiin olamadl, I§lk da kati 
olmad1gmdan resmini dahi ~ekemedlm. Bu yaZI, takriben 20 em. karelik 
blr mermer iizerine hakkedilmi§tir. U~iincii yaz1, kii~iik bir ta§ iizerine 
hakkedilmi§tir. imla baklmmdan daha dogru ise de ~ok bozuk bir §ekilde 
yazilmi§tlr. Bu son yaz1da goriilen ((Kane el-Ferag» latZimn delaletiyle 
~itabenin sonradan yap1lan ta'mirlere i§aret ettigi anla§Ilmaktadir. 

~ehid kabirleri, hususi bir mezarhk i~inde toplanmi§tlr. Osmanh 
idaresl s1rasmda onun fevkalade giizel bir yap1 olmasm1 saglayan mer
mer siitunlar ve elde ~lenmi§ nefis yaz1larla tezyin edilmi§ti. ·~imdi ise, 
bu mahalde kmlmami§ hie; bir ta§ ve metmet kalmami§tir; bu parc;a
lar, orada burada siiriiklenmektedir. Biitiin bunlar, insam miiteessir 
eden bir manzara te§kll etmektedir. 

Buradaki rehberlerin de soyledigi gibi, sava§ bilhassa bugiinkii §e
hidligin bulundugu mahalde en §iddetli bir §ekilde cereya:n etmi§tir. 
Hz. Peygamber (s.a.) in §U me§hur hadisine bakacak olursak, bu iddia 
mn dogru olmas1 icab etmektedir. ((~ehitleri, dti§iip kaldlklan yere go
miiniiz.» 

Harbin neticeleri gayet iyi bilinmektedir. Bir kere, sava§ birkac; 
saat ic;inde sona ermi§, ondort Miisliiman asker §ehid dii§mii§tiir. Fakat, 
bunlar hayatlanm kaybetmederi evvel en a§ag1 yetml§ dii§man oldiir-
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mii§ ve bir ·a kadanm da esir etmi§ bulunmaktad1r (ibn Hi§am, 506-
513). Bu esirlere misal te§kil edecek tarzda muAmele tatbik edilmi§, az 
evvel birharp cereyan etmesine ragmen Miisliimanlar, bu esirlere kar§l 
lutufkar davranmi§lardir. Hz. Peygamber (s.a.), bu esirleri, en emin 
bir tarzda goz altmda bulundurmak ic;in, bunlan kendi askerleri ara
smda taksim etmi§ ve onlara iyi da vranmalanm askerlerine tenbih et
mi§tir. (Buhari, 56/42). Bu emir icabs1z kalmadl: Bu esirlerden elbi
sesi olmayanlara elbise te'min edildi. Miisliimanlarla miisavi surette 
ia§e edildi. Baz1 Miisliimanlar, hunlara ekmeklerini verip sade hurma 
ile yetindiler; gayeleri, sadece verilen en:iirden di§an c;1kmamak ve bu 
emre itaat idi (Taheri, 1337; ibn Hi§am, :459- 60). Kur'an'~ gore (in
san, 8 - 9) esirlerin ia§eSi esasen meccani yap1hr. 

islam'dan evvelki Arap Yanmadasmda harp esirlerine miiteallik 
hususi ve muayyen bir muamele tarZI yoktu: Bazan oldiiriirler, bazan 
kole haline getirirler (bilhassa kadm ve c;ocuklar)' bazan fidye-i necat 
almarak ve bazan hie; bir, kar§Ihk almmaks1zm serbest b1rak1hr ve ni
hayet bazan da kar§I tarafm elinde bulunan esirlerle miibadele edilir- · 
lerdi. Fidye-i necat usulii Bedir sava§mdan evvel pek revac;ta olan bir 
muamele tarz1 idi. Medine'ye dogru bir iki giinliik bir yiiriiyii§ten sonra, 
islam arazisirte girildiginde, Hz. Peygamber (s.a.) bir meclis topladi ve · 
biitiin bu esirleri oldiirmeye hak veren birc;ok sebepler bulunmasma 
ragmen, fidye-i necat mukabili hepsinin serbest brrak1Imasma karar 
verildi. Her bir esire k1ymet olarak dortbin dirhem bic;ildi (ibn Hi§am, 
-1:62). Hz. Peygamber (s.a.) in akrabalan bile bundan muaf tutulmaml§
lardi. Hz. Peygamber (s.a.) in amcas1 Abbas, ki c;oktan bu muafiyete 
hak kazanml§tl. <;iinkii o, Mekke'de islam'm gizli bir ajam olarak hiz
mette bulunmu§ ve oraya ait haberleri miitemadiyen Hz. Peygamber 
(s.a.) e ula§tirnn§tir. 0 bile, bu fidyeyi Odemi§tir. Yine bir silah tiiccan 
olan ve Hz. Peygamber (s.a.) in ·yegeni Nevfel ibn el-Haris ibn Abdiil
muttalib'den fidye-i necat olarak bin aded m1zrak Odemesi istendi (ibn 
Hacer, isabe, No. 8336) . Diger bir hadisin naklettigine gore, Arap men
§e'li esirler takriben 1 kilo 134,5 gram a~rligmda giimti§ vermekle mii
kellef tutulmu§lan:hr. Arap men§e'inden olmayan esirler (siyahiler) sa
dece bunun yans1m vermeye mecbur edildiler (Kenz'ill-Ummal, V, No. 
5367) . Biitiin bu hadiseler arasmda, §Unu da ogrenmek, insana siirur 
vermektedir: Hz. Peygamber (s.a.) , esirler arasmda okuyup yazma bi
Ienleri araYIP bulmu§ ve onlara §ayet on MiisUiman c;ocuguna okuyup 
yazmaYI ogretirlerse, bunun fidye-i necat olarak kabul edilecegini soy
lemi§ti (ibn Sa'd, II/1, 14-17; ibn Hanbel, I , 246) . Esirlerden baz1Ian, 
fakirlikleri sebebiyle, sadece ilerdeki harplerde Miisliimanlara kar§l <;Ik
mayacagma soz almarak serbest biraki1IDI§lardl (Taheri, 1342-54; ibn 
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Hi§am, 471). Ganimet ~ok,tu (ibn Sa'd, II/1, 13). Bu yiizden esirler, 
dort giinliik Medine yolunu yayan yiirfuneye birakilmadilar. 

Miisliiman olsun, dii§man olsun, biitiin oliiler rgomiilmii§ ve dii§
man oliilerine her tiirlii tecaviiz, par~alama hareketleri §iddetle yasak 
edilmi§ti. 

Hz. Peygamber (s.a.) hemen Medine'ye iki haberci gondermi§, biri 
«Aliye», digeri «Sefilenye vararak bu muhte§em seferin haberini ula§
tlrmi§lardir (ibn Hi§am, 457). Hakikaten bunun ger~ekle§mi§ olmas1, 
bir~k kimseler i~in inamlmayacak bir haber te§kil ediyordu. 

Biz, §imdi burada, muzaffer ordunun §ehre giri§ini nakletmekle 
. me§gul olacak degiliz. ~enlik ve §Olen muhakkak ki c;ok ag1r ba§h, o nis
bette de muazzam olmu§tur. 

Hadisenin milletleraras1 tepkisi olmaml§ degildir. Rivayet edilir ki, 
Miislfunanlann zafer ha.vadisi; baz1 seyyahlar vfMsitasiyle Habe§istan 
krah Neca§i'ye vannca, ~ok sevinmi§tir. Onun, Hz. Peygamber (s.a.) Je· 
olan miinasebetleri, evvelce Habe§istan'a iltica etmi§ ve orada islam 
Devletinin ve yeni imam'm temsilcileri alan Miisliimanlarm tavr u 
hareketleri sebebiyle c;ok dostane idi (ibn Kesir, III, 307). Muhtemeldir 
ki bu rivayet, e§-§e'mi tarafmdan ((Site» adh eserinin Bedir bOlfuniinde 
verilen ma'lumatm bir kism1d1r: e§-l;;e'mi naklediyor ki, Mekke'liler, 
Bedir maglubiyetinden sonra Habe§istan'a iki hususi me'mur gonde
rerek, NecA§i'den memleketine Utica etmi§ olan «Miisliiman miicrim
lerin» (!) iadesini taleb ettiler. Bu te§ebbiisii, muhtemelen Mekke'deki 
bir casU.Su vasitasiyle ogrenen Hz. Peygamber (s.a.) de buna mukabil, 
Demre kabilesinden, heniiz miisliiman olmami§ olan Amr b. Uneyye'yi 
Kurey~'lilerin dii§manca bir hareketine ~ar§l tedbir-i ihtiyati olarak 
Habe§istan'a gonderdi. l;;ura~n iyi biliniyor ki; NecA§i, Mekke'lilerin, 
Miisliimanlarm iadesine dair olan taleblerini reddetmi§tir. (ibn Hi§am, 
'_716). -"(Muhammed. Hamidullah, Hz. Peygamberin Sava§lan, 44-60) . 

Bedir Sava§ml ve bu vesile ile islamm cihad mefkuresini Seyyid 
Kutub §Oyle anlabyor : 

Rivayete gore bu ayetler, Bedir giinii hakkm babldan aynld1g1 giin 
kar§ll•a§an iki bOliik hakkmda nazi! olmu§tur. Sadece qiinyada, yalmz 
yeryiiziindeki insanligm tarihinde degil, ebediyet tarihinde ve ahiret 
hayatmda da hak ile babh birbirinden ay1ran bir giindiir ... Hakkm 
bu kadarhk §ehadeti o giiniin mahiyetini ve yiiceligini dii§iinmek ve 
takdir etmek i~in yeter, artar bile . . ,. Yalmz o giiniin onemine dair bir 
miktar bHgi vermek vak'a ve hadiseleri §artlan ve neticeleri ile birlikte 
a~1klamaya ~ah§mak istiyoruz .. ; 

Bu sava§m biitiin ululugu, ancak onun hakiki derinlikleririe indi
gimiz ve bu noktalanm ac;Iklamaya ~ah§bgumz zaman anla§Ilabilir. 
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Beciir harbinin, mahiyeti y'Oniinden «Islam'da Cihad'm» halkalanndan 
bir halka oldugunu kabul ettigimiz, cihadm gaye ve hedefini, sebep ve · 
amillerini ortaya ~lkardigimiz zaman kavranabilir. Binaenaleyh :i:slam'
da Cihad'm tabiatlm, sebep ve hedeflerini anlayabilmek i~in, daha once 
bizzat bu dinin tabiatm1 bilmek zarureti vard1r .. . 

:i:bn'iil-Kayyim el-Cevzi, «Zad'iil-Me·ad» adh klymetli eserinde «Bu . 
b6liim Hz. Peygamberin bi'setinden Aziz ve Celil olan Rabbma kavu§un
caya kadar miinM1klar ve kafirler ile miinasebeti beyarundadir» adm1 
verdigi k1srmda :i:slam'da Cihad'm merhalelerini §'Oyle ozetler: 

<<Rabbi Tebareke ve Teala'mn, ona indirdigi ilk vahiy• <<Kendisini 
Yaratan Rabbmm ad1yla okuma» s1 idi. I§te niibiivvet, ilkin bOyle ba§
lami§ti. Kendj.sinin okumasm1 emretmi§ti once ve daha teblig vazifesini 
yiiklememi~ti. Sonra gelen emirde <(Ey ortiisiine biiriinen, kalk ve ~kor
kut» diye buytuluyordu. Haber, «Oku» emriyle gelmi§ti. Risalet ise, 
I<Ey ortiisiine biiriinen)) fermamyla ger~ekle§rni§ oluyordu. Sonra yakln 
akrabruanm korkutmas1 emredildi. Sonra da biitiin kavmini ve arka-· · 
smdan o muhitteki biitiin Arabian korkutmas1 emredildi ... Niibiivvetip 
nin iizerinden §U kadar yll ge~ti ki hala davetini sava§a ve cizyeye b~ 
vurmadan yiiriitiiyordu. Hep sab1r, ciirenme ve iyilikle hareket etmesi 
bildiriliyordu. Sonra hicret izni <;Iktl. Ve hicret ile birlikte sava§ mii
saadesi. Once kendisiyle sava§anlara kar§I sava§ a~masma ve ba§kala
rma sava§ a~mamasma izin verildi. En sonunda da biitiiniiyle din yalmz ·, 
Allah i<;in olana kadar mii§riklerle sava§rnasl emrolundu ... Ve art1k ci
had emrinin geli§iyle, katirler ii<; kiSma aynlrnl§ oldu. 

I - Ban§ ve anla§ma yap1lanlar, 
II - Harb edilenler, 

III - Zimmiler. 

Once kendileriyle ban§ anla§masl yap1lm1§ olanlarm anla§masmm 
devam etmesi belirtildi. Kendileri anl~maya sadakat gosterdikleri miid
det<;l}, ban§m bozulmamas1 emredildi. ~yet peygamber onlann ihane
tinden endi§e edecek olursa anla§malanm bozar ve onlara anla§may~ 
bozdugunu bildirinceye kadar sava§ ilan etmezdi. Anla§maYl kendileri 
bozarlarsa o zaman sava§ ilan edebilirdi. Tevbe suresi nazil oldugunda· 
bu ooliimler ile Hgili hiikiimler de nazil oldu. Peygambere gelen emirde, 
cizye verinceye veya miisliiman oluncaya kadar ehli kitab ile sava§rnasi 
bildirildi. Kafirler ve miina.!1klar ile sava§Ihp onlan ezmek gerektigi be
lirtildi. Peygamber ka.firler ile hem kill<;la, hem de okla sava§tl. Miina
fiklar ile de deliller serdederek ve konll§arak sava§masl emrolunqu. 
Mezkur surede kMirlerle yap1Ian anla§malann feshedilmesi de belirtildi. 
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Boylece kendileriyle anla§ma yap1lnu§ olanlar, ii<; kiSma aynlmi§ olu
yordu. 

I - Bir kiSmirnn oldiiriilmesi emrolunmu§tu ki, bunlar anla§ma
lanm bozup, §artlanru yerine getirmeyenlerdi. Bu yiizden Hz. Peygam
ber de onlarla sava§nll§ ve onlan maglU.b etmi§ti. 

II - Bir klsm1 ile de muvakkat anla§malar yapilnu§ti ki bunlar 
anla§maYI bozmami§ ve §artlanna riayet etmi.~lerdi. Bunlann da anla§
ma muddeti sona erinceye kadar anla§marun gereklerinin yap1lma.si 
bildirilmi§ti. 

III - Diger bir klsm1 ise ne anla§ma yapmi§lardi, ne de sava§ 
a<;nu§lardL Veya mutlak manada bir muahede carl idi aralannda. Ge
len emirde onlara da dort ay muhlet tanmmas1 bildirildi. DOrt ay son 
bulunca onlarla da sava§Ilabilirdi. Ama onlardan mutlak manadaki an~ 
la§maYI <;igneyenler oldiiriildu, hi<; anla§mami§ olanlara da dort ay muh
let tarund1. Allah Teala peygamberine; · ahdine sadakat g6sterenlerin 
ahdi tamamlamncaya kadar anla!Jmasmi surdurmesini bildirdi. Ancak 
bunlann hepsi de MuslUman oldular ve bu milddet zarfmda aralann
da kafir kalmadl. Zimmilerden de cizye almd1. i§te ooylece Tevbe sure
sinin nuzulunu miiteakiben kafirler, ii<; gruba aynlml§ oldular. Kendi
leri ile sava§Ilanlar, anla§ma yap1lmi§ olanlar ve zimmiler ... Sonra an
la§ma ve ban§ yap1liDI§ olanlar da MiislUman oldugundan, geriye kendi
leriyle sava§Ilanlar ve zimmiler olmak uzere iki grup kald1. Boylece yer
yiiziinde ii<; ayn insan grubu te§ekku~ etmi§ bulunuyordu : 

I - inannu§ Miislumanlar, 
II - 'Eman verilerek ban§ yapllmJ§ olanlar, 

III - Korku i<;erisinde bulunan kar§I sava§<;Ilar . 

.Hazreti Peygamberin mi.inaf1klar ile alan siretine gelince, mi.inafik
lardan a<;Ik<;a imarum izhar etmi§ olanlan kabul edip, gizli taraflar1ru 
Allah'a havale etmesi emrolunmu§tu. Onlara kar§I ilim ve huccete da
yall bir cihad metodu ta'kib etmesi, meseleleri nefislerine hulul edecek ' 
tarzda teblig ederek iistunliigunil g6stermesi belirtilmi§ti. Ama namaz
lanru kllmas1 ve kabirlerine · git.mesi yasaklanmi§tl. Ve ac;1kc;a bildiril
mi§ti ki onlar ic;in Allah'tan istigfar dilese, asla affedilmeleri bahis mev
zuu degildi. .. i§te peygamberin katirlerden ve mi.inaf1klardan mute§ek
kil dii§manlanna kar§I siret-i seniyye'si boyle idi.n ... 

islam'da cihadm merhalelerini anlatan bu guzel ozetten, bu dinin 
hareket metodu ile ilgili c;ok derin ve koklu i§B.retler . a<;Iga <;1k1yor ki 
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bunlann iizerinde uzun miiddet durup dii§iinmek gerekir. Ne var ki 
biz Golgeler'de k1saca i§aret edip ge<;mek zorunday1z : 

Birinci Ozellik : Bu dinin metodundaki ciddiyet ve pratiklik. is
lam, be§eriyetin pratik hayatlm g<>z oni.l.ne alan bir harekettir. islam, 
insarim pratik' Ya§aYl§Indaki biitii.n ihtiyaglanm kar§llayacak kudrete 
maliktir. 0, maddi kuvvetlere sahip sultalarm dayanagi, pratik ve ameli 
nizamlarui deste~i olan cahiliyyet dii§iince ve i'tikadma kar§l koyar. 
0 yiizden pratik hayatm biitiin icablanm tamamen kar§Ilar. islam; dii
§iince ve inan<;lan diizeltmek i<;in bu ihtiya<;lan davet ve beyan pren
sibleriyle , a<;Iklar. Cahiliyyet sistemi iistiine oturan diizen ve sultalan 
yikmak i<;in de cihad ve kuvvet prensibi kullamr. islam, oyle bir hare
ket sistemidir ki maddi sultalarm kar§ISma tatll dil ve beyanla boyun 
e~erek <;Ikmadi~I gibi ferdlerin vicdanma kar§I da maddi gi.iglerim se
ferber etmez, kuvvet kullanmaz. Rlivvet de, beyan gibi bu dinin ta'kib 
etti~i metoddur. islam insan1Ig1 kula kuiluk etmekten kurtanp Allah'a 
kulluk ettirmege <;ah§Ir. · · 

ikinci Ozellik: Hareketli ve pratik olu§udur. islam'm bir tak1m ken
disine mahsU.s hareket merhaleleri ve devreleri, her devrenin de istek 
ve ihtiya<;lanru ka.r§Ilaywi bir tak1m vas1ta ve yollan vard1r. Her mer
haleyi bir sonraki merhate ta'kib eder. islam, vaklalara miicerred naza~ 
riyelerle cevab vermedigi gibi, her merhaledeki ihtiya<; ve isteklere de 
aym §ekilde degi§meyen kli§ele§mi§ yollarla mukabele etmez. Cihad 
konusunda Kur'an'dan deliller gostererek bu dinin metodunu anlatmak 
isteyenler, bu ozelliklere dikkat etmiyorlar. Bu sistemin ta'kib ettigi 
merhaleleiin tabiatlm ve muhtelif naslarm her merhale ile olan ayn 
ayn miinasebetlerini bilmiyorlar. <;ok kere biiyiik hataJara dii§iip, is~ 
lam'm cihad metodunu yanh§ k1hklara sokuyorlar. Nasslan nihai k.aide 
ve prensiblerin ihtilpali haricinde olan §eylere hamlederek, Kur'an'm 
her nassm1 (nihai nass olmasa bile) l;m dinin en son kaide ve prensib~ 
leriymi§ gibi kabul ediyorlar. Adlanndan ba§ka bir§eyleri Miisliiman 
olmayan, islam'l dl§ gOriinii§iiyle anlayan, . yabancl fikirlerin aklen ve 
ruhen te'siri altmda kalanlar islam'ui guya S'avunmak i<;in cihad ettigi~ 
ni, cihadm bir miidafaa harbi oldugunu ileri siiri.iyorlar. islam'daki 
cihadl gergek manasmdan <;lkartmakla guya islam'a iyilik yaptlklanm 
samyorl:ar! 0 yol!.. Biitiin putlan yeryiiziinden yok etme yolu. .. insan
lan yalruz Allah'a kill etme yolu ... i:nsanlan kula kulluktan kurtanp, · 
kullann Yaradanma kulluk etme yolu ... insanlara zorla inanc1 kabul et
.tifthe yolu degil... Ferdlere bask1 yapan siyasi diktalan devirip, vic~ 

danlara tahakkiim etmeden hiirriyet iginde diledigi siste:rn; segme yo~ 
ludur.. . · 
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U~iincii Ozellik: islam, ilk giiniinden beri -ister Peygamber'in ya
km akrabalanna, ister Kurey§ kabilesine, ister biitiip Arab kabilele
rine, isterse biitiin cihana hitabederken olsun- hep ayru metodla hi
tabedero Ve onlardan bir tek §ey istero 0 da kullara kulluktan kurtulup, 
yalmz Allah'a kul olmaktlro Sonra islam, bu biricik hedefine ula§mak 
i~in belirli metodlar dahilinde, belirli merhaleler katederek ilerlero On
ceki bahiste soyledigimiz gibi her merhalenin kendine has u.sulleri var
diro 

DOrdiincii Ozellik : «Zad'iil - Mead» dan ald1gnmz ozette belirtildigi 
gibi MiislUJlli!.n toplumla, Miisliiman olmayan toplum arasmdaki ilgi
leri belirten hiikiimler ve bu hiikiimlerin ash olan yalmz Allah'a teslim 
olma esas1, biitiin be§eriyetin yerine getirmesi ve boyun egmesi gere
ken alem §iimul. esas : Bu davetin oniine maddi gii9ler veya siyasi sis
temlerle kar§I durulmamasl esasl.. 0 Ferdleri kendi hallerine blraklp 
kendi iradeleriyle diledikleri inanc1 se~meleri esas1. 0 0 Ona hi~ bir §ekilde 
sava§ veya mukavemetle te'sir etmeme esasL oo Kim bunlardan birisini 
yaparsa islam 1 onunla Oldiiriiliinceye veya teslim almcaya kadar sa- . 
Va§lro 

«islam'da Cihadn konusunda eser yazan bir tak1m garb kiiltiirii ' 
kaf§ISmda ruhen ve aklen hezimete ugrayan batlll zihniyete sahip kim
seler, guya islam' a yap1lan «ithamlann (!) def'etmek i~in islam'da 
Cihad'm; -eskiden anlattiklan gibi- olmad1gm1 soylerlero islam'm · 
ccDinde ~orlama yoktur» prensibiyle insanlarla din arasma giren, insan
lan insanlara kul eden, kullan, Allah'a kulluk etmekten ahkoyan maddi 
gii~lere dayah siyasi sistemleri yikma prensibini birbirine kan§tlnrlaro 
Bu her iki prensib de, birbirinden tamamen ayn ve birbirine benzeme
yen ba§ka . b~ka §eylerdiro Onlarsa ikisini bir sanmaktadirlaro Bu bil
gisizce birbirine kan§tlrmadan dolay1 ·-her §eyden once de -bat1 kiiltii
rii kar§ISmda a§m hezimetten dolayt- islam'da Cihad'I oyalmz «savun
ma harbin §eklinde gostermeye ~ah§Irlar 0 0 0 ~uras1 muhakkaktlr ki is
lam'daki cihad'la bugiinkii harbler arasmda keyfiyet, sebeb ve sonu~ 
bak1mmdan hi~ bir ilgi yokturo islam'da ciha.d'm sebeblerini bizzA.t is
lam'm kendi tabiatmda, yeryiiziinde yapacag1 hareket devresinde, _ Al
lah'm kararla§tlrdlg1 yiice hedeflerinde aramak laZimdiro · Bu hedefler 
i~in Allah; bu peygamberleri bu risalete g6nderdigini ve bu peygamberi 
peygamberlerin en sonuncu.Su, bu risaleti de risaletlerin tamamlaytciSI 
klldlg1m .zikrediyoro 

islam, umumen insanhgm bir hiirriyet fermamdlro Yeryiiziinde 
kula kulluk etmekten kurtulup bir tek Allah'a kuJluk etme hiirriyetinin 
fermamo Hevay-1 nefse kulluk da, bir bak1ma kula kullukturo -Bu da an
cak yalmz Allah Teala'mn uluhiyyetini ve O'nun alemlerin Rabbi olu-
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§UllU ilan ile olUr. ,Allah'm, alemlerin Rabbi olU§UUUn ilamdemek: Bii
tiin suret ve §ekilleriyle be§erin hB.f<:im oldugu sistemlere kar§I giri§ilen 
bir inkllab, her ne suretle olursa olsun insanlann hiikumran oldugu 
prensibleri tamamen kokiindert y1kmak demektir. Ba§ka bir ta'birle: 
Ne §ekilde olursa olsun be§erin ilahla§tlnldigi sistemlere kar§I giri§ilen 
kar§l koyma hareketidir. Be§erin ilahla§tmlmasi demek, biitiin i§lerin 
sont.tnda hukmii be§erin vermesi ve butiin sultamn insana verilmesi de
mektir. 

Allah'm, alemlerin Rabbi olU§UllUn iH1m demek : Allah'm gasbedi
len saltanatlm tekrar AHah'a verip, gasbetmek isteyen zalimleri kov
mak demektir. i§te Allah'm alemlerin Rabbi olU§UUUn ilam demek: 
Yeryiiziinde be§erin h~kim oldugu Ulkeyi yok edip Allah'm hakim oldugu 
Ulkeyi in§a etmek demektir. Bunu Kur'an'm ta'biriyle ifade etmeye ~a- . 

ll§allm: 
«Yerde ve gokte ilah olan yalmz O'dur)) ... 
((Hakimiyet, yalmz AUah'mdir. Allah, kendisinden ba§kasma kul

luk etmemenizi emretti... i§te en dog-ru din! ... » 
«De ki : Ey kitab ehli (Yahudi ve Hiristiyanlar) geliniz, bizimle 

sizin aramzda miisavi bir kelimede (birle§elim). Allah'tan ba§kasma 
kulluk etmeyelim. O'na ortak ko§mayahm. Allah'tan ba§ka birbirimizi 
ilah edinmeyelim. Eger kabul ederseniz, sahiden biz Miisliimamz, de
yin! ... » 

Allah'm yeryiiziindeki i.Ukesi, · ne yeryiiziindeki bir takim a'yan ve 
e§raf kitlesinin hakim oldugu ·mke demektir. --Ki, A vrupa'da kilise dog
malarmm baskiSI oldugu tarihlerde bu a'yan takimim din ad~mlan te§
kil ediyordu.- Ne de ilahlar adma konu§an kimselerin hakim oldugu 
iilke demektir. Ki, <<Teokrasin denilen mukaddes ilahi hiikumlerde ilah
lar adma konu§an bir takim kirnseler bulunuyordu. 

AUah'm iilkesi demek: Yeryiiziinde Allah'm Kitab1'nm hakim ol
dugu Ulke demektir. 

Allah'm iilkesi demek: Her §eyin Allah'm Kitabi'nm icablarma go
re yonetildigi iilke demektir. 

Be§erin hakim oldugu iilkeyi yJkip, yeryiiziinde Allah'm Ulkesini 
in§a etmek, Allah'm saltanatlm gasbeden kullann elinden ahp bir tek 
Allah'a teslim etmek ... Evet, biitiin bunlar, tek ba§ma «teblig)) ve «be
yann yoluyla yapilacak i§ler degildir. Qiinkii insanlarm omuzuna bin
mi§ ve tasallut etmi§ olanlar, Allah'm yeryiizundeki saltanatim gasbet
mek isteyenler sadece teblig ve heyfmla elletine ge<;:irmi§ olduklan bu 
sultalardan vaz ge<;:mezler. Eger bOyle sadece teblig ve beyanla ellerine 
ge<;:irmi§ olduklarl bu sultalardan vazge<;:ecek olsalard1; peygamberler, 
Allah'm dinini hakim kilmak i<;:in bu kadar zorluk .<;:ekmezlerdi. Halbuki 

Enfal, 

ilan 
riyenl 
ya<;:Ia. 
bir s1 
kull 
kuk E 

E 
tunu 
de ku 

tJ 
gibi, 
bu e 
§unce 
ran SJ 
likte 1 

kar§Il 
elbett 

L 
gildir. 
«insaii 

tiiniiYi 
de gil 
Ziilce] 
sahibi 
islam 
uyduiJ 
Allah 
bu «:M 
oldug~ 

sistem! 
Yahuq 
hal4e, 
lanm 

«'l 
liyyet 
ula§m 
digind 



Enfal, 61-63) HADlsLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiR1 3353 

peygamberler tarihi (Allah'm salat ve selam1 onlara olsun) ve nesiller 
boyu bu ~inin kar§Ila§tl~ engeller tamamen bunun aksini gooteriyor. 

Allah'm birligini ve alemlerin Rabbi olU§unun ilam ile yeryiiziinde 
ilan edilen bu aleffi§U.mUl hiirriyet fermam, alelusul felsefi bir naza
ri:yenin ilam demek degildir. Bu ferman; pratik vak1alan, musbet ihti
yac;lan kar§Ilayan bir hareketin ilamd1r. Bu ilahi ferman; ancak ameli 
bir suretle be§erin hayatma hakim olan ilahi nizamla kullan kullara 
kulluktan kurtanp e§i olmayan bir tek Allah'a kulluk ettirerek tahak
kuk eder. 

Bu yiizdendir ki islam; insanlarm pratik ve zaruri ihtiyac;lanm bii
tuniiyle kar§llamak ic;in beyan prensibinin yamflda hereket prensibini 
de kullanmay1 ihmal etmez. · 

tslam'm beyan prensibi ·inanG ve dii§iince ihtiyac;Iarm1 kar§Ila<ilgi 
gibi, hareket prensibi de diger rnaddi ~ngellerin yok olmas1m saglar ki 
bu engellerin ba§mda da birbirlerine bagh ve biti§ik olan inane; ve dii
§iince, Irk ve tabaka mefhumu, sosyal ve iktisadi amiller iizerine otu
ran siyasi sultalar bulunmaktad1r. Beyan ve hareket prensibi, ikisi bir
likte insanl1gm her tiirlii pratik ve ameli ihtiyac;lanm en giizel §ekilde 
kar§Ilar. Yeryiiziinde insanh~n hiirriyeti hareketinin yay1lrnas1 ic;in 
elbette «beyan» ve «hareket» prensibinin birlikte kullamlmas1 laZimd1r. 

islam; sadece Arab insanmin hiirriyetini saglayan bir ferman de: 
gildir. Yalmz Arablara mahslis bir din de degil. islam'm konusu; bizzat 
<cinsan'm kendisidir. insan cinsidir.. . :i:slam'm sahas1 yeryiiziidiir. Bii
tiiniiyle kainat onun sahas1d1r. Allah Zillcelal yalmz Arablann Rabbi 
degildir. Hatta yalmz islam inancu1I kabul edenlerin de degil ... Allah 
Ziilcelal biitiin alemlerin Rabb1d1r. Bu dinse, biitiin alemleri gerc;ek 
sahibine vermek ve onu ba§kalanna kulluk etmekten kurtarmak ister: 

· islam nazarmda en biiyiik kulluk, insanlarm yine insanlar tarafmdan 
uydurulan gorii§lere boyun egdirilmesidir... I§te bu, islam'm yalmz 
Allah ic;in yap1lmasmi emrettigi «Kullugunn ta kendisidir. Ve her kim 
bu «Kullukta)) Allah'tan ba§kasma y6nelirse, her ne kadar Miisliiman 
oldugunu iddia etse de AJlah•m dininden c;Ikar. Hz. Peygamber (s.a.) 
sistem ve hakimiyet §eklinde ba§kalanna uymamn kulluk oldugunu, 
Yahudi ve H1ristiyanlarm yalmz Allah'a ibadet etmeleri emrolundugu 
hal4e, sistemde ba§kalarma tabi olmalanndan dolay1 <fMii§rik» olduk
lanm hadis-i §erif'lerinde ac;Ikc;a anlat1yor. 

«Tirmizi, Adiyy ibn Hatim'den rivayeten naklediyor : Adiyy, cahi~ 
liyyet devrinde H1ristiyan oldugundan Peygamberimizin daveti ona da 
Ula§mca §·am'a kat;ffil§tl. KIZ karde§iyle kavminden bir topluluk e;;:i' edil
diginde Adiyy, Peyganiberimize rica ederken k1z karde§iiiin serbest b1ra-
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kllmasmi istedi. K1z karde§i serbest birakilip onun yamna ·gidince is
lam'a ragbet ettiler. Ve Mtisliiman olmak i~in Medine'ye geldiler. Efen
dimizin huzliru saadetine girdiklerinde Adiyy'in boynunda giimii§ten 
bir ha~ vard1. Peyrgamberimiz : 

«Onlar din adamlanru, papazlanm Allah'tan ba§ka ilah edindi
ler .. . >> a yet-i kerime'sini okuyordu. Bundan sonrasm1 Adiyy'den din
leyelim : 

Dedim ki : «Onlar din adamlarma kulluk etmiyorlar kill... Efen
dimiz: 

«Evet, onlar halka helal §eyleri haram, haram §eyleri helal k:ld1lar . 
(yani kendiliklerinden hiikiim koyctular), halk ise oniara uydu. i§te bu . 
uyu§, onlara halkm kulluk edi§idir, dediler.ll 

Rasillullah (s.a.) m ayet-i kerime'yi tefsirinden de anla§Ildigi gibi, 
hiikiim ve §eriat yoniinden bir ba§kasma uyma insam dinden ~Ikaran 
bit: kulluk §eklidir. I§te insanlarm bir kisminm diger bir k1smm1 tann
la§tirmasi budur ... Ve bu dinin, geli§indeki ana hedefi de; bu hususu 
ortadan silip ~ald1rmak ve «yeryiiziindell «insamn)) hiirriyetini ilan 
ederek, A~lah'tan ba§kasma kul olmaktan kurtarmaktlr ... 

I§te bunun i~indir ki, mutlak §ekilde islam'm yeryiiziine yayilmasJ 
ve bu alem§iimill bildiriye aykln olan «pratikll i degi§tirmesi gerektir. 
Bunu yaparken de hem beya.n, hem de teblig metodunu kullarur ... in
sanlan Allah'tan ba§kasu1a kul eden gii~lere kar§I gerekli darbeyi in
dirir ... Hi~ bir giiciin taarruzuna medar olmadan insanlann htirriyet 
i~erisinde istedikleri «inancill se~meleri ve diledikleri bildiriye kulak 
vermeleri igin kendisini kollar. Sonra da fi'li bir hiirriyet atmosferi il;in
de -bask1c1 gii~leri bertaraf ettikten sonra- bu harekete m'iisamaha 
edecek siyasi, iktisadi, i~timai bir nizaffil yerle§tirmek igin bunlara ba§ 
vurur. Bu bask1c1 giigler; gerek dogrudan dogruya siyasi sultalar olsuh., 
gerekse 1rkg1 ve sm1flar aras1 gati§ma)Tl hedef alan bir sulta olsun 
farksizcilr. 

Elbette islam'm maksadi insanlan zorla kendi inancma girdirmek 
degtldi ve hi~ bir zaman da olmad1. Hem islam yalruz b~ma «akidell 
den ibaret de gil ki. .. islam, --daha once de belirttigimiz gibi- insam 
kullam kulluktan kurtarmak igin gelmi§ aleffi§iimm· bir hiirriyet ferma
rudir. .. nOlaYISiyla once insanm insana kullugu ve be§erin be§ere ha
kimiyyetini YJ.kmayi hedef allr .. . Ve ancak bundan sonra bilfiil ferdleri 
serbest biraklr. Kendi iradeleri ile diledikleri akideyi se~mekte hiirdiir
ler. Tabii bu, ruhlan ve akillan beyan nfuuyla aydmlatildlktan ve iizer
lerine binen sultalar kaldirildiktan sonra miimkiin olur. Fakat bu hiir
riyetin manasi, kendi arzu ve isteklerini tannla§tirmalan demek de-
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gildir. Kendi istekleri ile kullara kulluk etmeleri manasma hi~ gelmez. 
Allah' I b1raklp ta birbirlerini ilahla§tlrmalan manasma da degildir ... 
~lmda insanlara hukmeden nizamm ana kaidesinin, tek b~Ina AI~ 
lah'a kulluk olmasi gerekir. Bu da ancak, yalmz ba§ma Allah'tan al~ 
makla mumkiin olur. Bundan sonra her ferd, bu nizamm golgesi altm~ 
da diledigi inanc1 sec;ebilir ve b6ylece din tamamen Allah ic;in olur. Yani 
yeryuziinde baghhk, kulluk ve ibadet yalmz ve yalmz Allah i~in olur ... 
Aslmda din kelimesi, mefhum itibftriyle akide kelimesinden c;ok daha 
geni§tir. Qiinku din, hayata hukmeden nizam demektir. Ve islam'da 
din mefhumu, akide temellerine dayamr. ~u kadar var ki din, umumi
yeti itibariyle akideden daha §iimulludur: i:slam Ulkesinde ~e§itli top
lumlar bulunabilir ve her toplum, kendi temel prensbUerine gore hare
ket eder. Her ne kadar islam akidesini benimsemeseler de islam toplu
munun hakimiyeti altmda hayatlanm siirdurebilirler ... 

Bu dinin tabiatlm yukarda sunulan §ekilde kavrayanlar, onunla 
birlikte islam'm; beyan yoluyla cihad prensibinin yam sira kill<; yo
luyla cihad prensibine de, islam hareketinin geli§mesi ic;in mecbur ol
dugunu kavrarlar .. . Aynca isl8,m'm s1rf mudafaa ic;in (guniimUzde sa
vunma sava§I terimiyle ifade edilen dar manada) bir sava§ olmadigmJ 
anlarlar. Nitekim bugiin hakim olan baski rejimlerinin _ ve hain miis
te§rik hucumlanmn aguhgi altmda ezilmi§ olanlar, islam'da cihad ha
reketinin, bir savunma sava§l oldugunu ileri surmektedir. Aslmda is
lam'da cihad hareketi, insanlann her tiirlU pratik ihtiyacim kar§IlaJICI 
vasital·arla yenilenen metodlarla ve . muayyen merhalelerle yeryiizi.inde 
insanhgrn hurriyetini gerc;ekle§tirmek ic;in bir abhm ve indifa hare- . 
ketidir. · 

( ... ...... .. .. .. .... .. ... ) 
Once de belirttigimiz gibi islam'm dogrudan dogruya ferdlerih vic

damna hitab edebilmesi ic;in, ilahi sistemin yayilmasmi engelleyen 
maddi sulta, eski cemiyet nizami gibi manialan yikmak ister. Once 
ferdleri bu maddi zincirlerden kurtanr, sonra inan~ sec;me hurriyetini 
verir, Miiste§riklerin hileli tumklanna kapihp Miisliimanlann bugiinku 
halini gorup te cihad sistemini, asli k1hgmdan <;Ikanp, edebi oyunlarla 
onu muvaffak mudafaa harbi §eklinde gootermeye ~ah§mayallm .. 

Gerc;ekten bu din, yalmz kendisine hucum edenlere kar§I savunma 
harbi yapmami§tlr. Qiinkii onun varllgi, Sirf «Allah'm, alemlerin Rabbi 
olU§U>l ferman-I ilahi'sini ilan edip yeryiiziinde kullan, kullara kul ol
maktan kurtarmak i~indir. Ve bu varllk, cahiliyye kumandasma benze
meyen bir kumanda altmda, duzenli bir hareketin mevcudiyetiyle ken~ 
disini gosterir. Bu varllk hie; bir insana kaJidsJz §Rrts1z hakimiyyet ta
mmayan, miistakil_ ve ornek bir toplulugun orta~a ~Iki§Iyla kendisini 
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gOs.terir. · Bu toplumda hakim olan, yalruz Allah ve Allah'rn kita;b1d1r. 
Bu dinin mevcudiyeti bunun igin olunca elbette c;evrede hakim olan, 
kullarm kullam kullugu prensibine dayah cahiliyye cemiyetlerini yok 
etmesi, onlarla miicadele etmesi, kendi varhgm1 korumasi igin §arttlr. 
Ve o zaman bu topluluk kendisini ((savunacak>> t1r. i§te <<Savunma» ile 
((Cihad» arasmdaki Hgi islam'm dogu§uyla ba§lar. 

islam; mevcudiyetinin tabiati icabl, insanlan kullara kulluktan 
kurtarmak ic;in her zaman onde gitmesi gerekir. Elbetteki islam, cog
rafi srmrlar ic;ine stki§tmlamaz. Elbetteki islam, b~it trkgtllk c;ergeve
sine girdirilemez. 0, insanlan ... insan cinsini §er, fesad, Allah'tan b~
kasma kullugun penc;esine terkedemez ... 

islam1, bir kitlenin mezhebi, bir 1rkm nizam1, bir ki§inin sistemi 
olmaytp, Allah'tn yeryiiziine indirdigi hayat prensibi olarak kabul eder
sek, neden gabucak cihana yaytlabildigini anlanz. Bu yaytll§a bundan 
l:>a§ka sebeb aramak bo§tur. Davanm; Allah'rn uluhiyyeti, kullann Al
lah'a kullugu davas1 oldugunu unuttugumuz zaman ancak b~ka de- . 
!iller aramaya muhtac; oluruz ki islam'da cihad'm diger hakikatlan or
tadayken hi<; bir ki§i b~ka deliller ileri siirmeye ciir'et edemez. 

tslam'm Allah'm yeryiiZ'iindeki uluhiyyetini ikrar ettiren, biitilil 
varllklan bir tek Allah'a kul edip, kullan kullara kul olmaktan kurta
ran ilahi bir sistem yani Allah'm sisteminin hakim oldugu ba§ka bir 
ta'birle; Allah'm saltanatlm temsil eden sistemin hiiktim ferma ol
dugu bir cemiyet kahbma d6kiilmii§ sistem olarak degerlendirirsek, 
elbette o zaman ferdlerin vicdamna hitabedebilmek ic;in siyasi, ic;timai 
biitilil sultalan ytkmasmm gerekli oldugunu kabul etmek mecburiye
tinde kallnz. Evet, islam'1 bu §ekilde degerlimdirmekle, mahdud bir 
toprak pargasma miinhas1r, mahalli bir sistem olarak degerlendirmek 
arasmda gok fark vard1r. ikinci §ekilde degerlendirdigimizde, elbette 
onun cihad1ru kendi topragma yap1lan hucuma kar§I ccsavunma harbi» 
§eklinde kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

·islam, bir kavmin mezhebi veya bir oolgenin sistemi olmaytp alem
§iimul bir nizam, ilahi bir sistemdir. 0 yiizden herkesten once hareket 
edecektir. 0 ytizden insanlann din sec;me hiirriyetini engelleyen sul
talan kaldiracaktlr. 

islam, elbette insanlan ·htirriyetlerine ula.§tmp alemlerin Rabbi 
olan Allah'm nibubiyetini ikrar ettirip, kullan kullara kul olmaktan 
kurtarmak igin hareket etmek mecburiyetindedir. Bir tek Allah'a kul
luk ise -pratik tatbikatta ve islami inanglara gore- ancak islam ni
zammm go1gesinde tahakkuk edebilir. Te§ri' yalruz islam nizammda 
Allah tarafmdan yapthr. Yalruz tslam nizammda kullarm hakimine de 
mahkumuna da, siyahma da beyazma da, zenginine de fakirine de, 
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hakllsma da haks1zma da Allah'm hiikmii tatbik edilir. Onun ~riatmm 
huzfuunda herkes e§ittir. Diger §erlatlarda ise p.epsinde de kullar, kul
lara kul olurlar. <;iinkii hepsinde de insanlarm hayatma hakim olan 
sistem, kullann koydugu sistemdir. Si.Stem vaz'etmek ise uluhiyyetin 
ozelligidir. Her kim; yanmdan <;Ikardl~ sistemleri, kullann hayatma 
tatbik etmek isterse uluhiyyet iddia ediyor demektir. ister bunu a<;Ik
tan a<;Iga s0ylesin, ister soylemesin ... Ve her kim insanlara bOyle, sis
tern koyma hakklm tamrsa onlarm uluhiyyetini kabul ediyor demektir. 
ister onlara ilah adrm versinler, ister vermesinler!.. 

~slam; miicerred olarak inan<; ve akideden ibaret degildir ki, inan<;
lanm yalmz beyan yoluyla ikna' ettirsin ... islam, biitiin insanl1~ htir
riyete kavu§turan hareketli bir cemiyet nizam1dlr. Diger topluluklar 
ise sistemleri altmda Miisliimanlan idare edebilecek <;apta degildirler. 
Onun i<;in islam, bu aleffi§iimul hurriyete mani olan diger sistemleri 
y1kmak mecburiyetindedir. i§te <<dinin tamamen Allah i<;in olmasi» 
budur. Onda diger nizamlarda oldugu gibi kullara boyun egip kul olma 
yoktur. 

Bat1 killtiiriiniin baskiSI altmda ezilenler, miiste§riklerin hileli tu
zaklarma tutulanlar, islam'1 bu §ekilde anlamak istemezler. Zira miis
te§rikler islam'da cihad1: «Dine sokmak i<;in, ferdlere zorla bask1 yap
mak» diye anlatlrlar. 0 habis miiste§rikler, aslmda bunun o §ekilde ol
madigmi da <;ok iyi biliyorlar. Ancak, bu yollarla islam'1 ve islam'da 
Cihad'm <;ehresini kirletmektedirler ... Bizim beyinsiz papagaruarsa he
men bu itham1 (!) defetmek i<;in ba§llyorlar Cihad'1 «muda.faa (!) har
bin §eklinde gostermeye. islam'm tabiatlm ve asll odevlerini unutuyor
lar. Onun ilk hedefinin, «insanllgm hiirriyetin oldugunu g6rmek iste
miyorlar. 

Bu bizim papaganlarm din anlayi§ffil o garbh miiste§rikler boz
mu§lar; guya din bir vicdan meselesiymi§, islam yalmz vicdanlara hi
tab edermi§, pratik hayatla ilgili bir sistem degilmi§, onun i<;in de din 
i<;in olan cihad, inan<;lan zorla vicdanlara yerle§tirmek i<;in cihad olu=
rnU§!. . . 

Halbuki islam hi<; de bOyle degild.ir. islam Allah'm, hayata hakim 
olan sistemidir. 0 -hakimiyyeti Allah'a vermekle-- yalmz tek Allah 
fikrine dayall sistemdir. Pratik hayatm giinluk biitiin ihtiya<;lanm 
kar§Ilar. -

islam'da cihad: -tek ciimleyle- islam sistemini getirme, islam 
nizannm hayata hakim k1lma i§idir. inan<; ineselesi ise. butiin siyasi 
miiessirler ortadan kalktlktan sonra, bu aleiD§iimul nizannn golgesin
deki ferdi vicdanen · ikna' etmeye baglld1r. Ferd ikna' olursa boyun 
egip egmemekte hurdur. 
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Burada sozii, islam cihad'mm tabiatmi ve esfunm ~ok giizel §e
kilde anlatan Pakistan islam Cemaati'nm ba§kam, asnm1zm biiyiik ilim 
ve fikir adam1 Ustad Ebu'l-Ala el-Mevdudi'nin eb'ad1 kii<;iik, §iimUlii 
biiyiik olan «Allah yolunda cihad» adli eserine b1rak1yoruz. Bu ince 

· ve derin konuyu islam'm hareket metodunu a~Ik ve giizel §ekilde gi::iste
ren bu eseri okuyuculanmizm dikkatlice okuma.'n i<;in buraya iktibas 
ediyoruz. 

Frenkler, cihad ta'birini kendi dillerine terciime etmek istedikle
rinde, hep mukaddes barb §eklinde «Holywar» diye terciime etmeyi adet 
haline getirmi§lerdir. Cihadl asli mahiyetinden <;Ikanp, yalanci ve cilall 
k1llklara sokmak isterler. inamlmayacak derecede <;irkin yalanlar uydu
rarak, edebi oyunlarla · apa~1k hakikatlarm yiiziinii kapkara gosterirler. 
Durum 6 hale ,gelmi§tir ki, bir Avrupa'llya gore cihad; vah§ilik, kan
dokiicUliik, barbarllk demektir. Maharetli ag1zlan, biiyiilii yazllanyla 
ger~eklerin yiiziinii boyamaktan ~ekinmemi§lerdir. Ne zaman bu soz 
(cihad sozii) _ i§itilse, Avrupali'mn gi::iziiniin online «klhcm1 kmmdan 
<;Ikarml§, i<;i kin ve taassub ate§iyle kavrulan, ruhu vah§etle yanan, 
gozii donmii§, «Allahii Ekber» ~1ghklan atarak meydanlarda at ko§tU
ran, kllm~ sallayan igren<; yiizlii barbarlar ordusuJ) gelmi§tir. Bu ya
bani (!) herifler bir · (kafir) gi::irdtikleri zaman hemen oogazma sanhr
l~r. Adam ya : «Lailaheillallah Muhammediin Rasulullah» deyip kur
tulur, yahut da bir kill<; darbesiyle boynu 'al kizll kaniara bulamr. 

Bu dahi (!) herifler mahirane kullandlklan flr~alanyla yukandaki 
portreyi <;izmi§ler ve bu k1pk1zll boyayla altma§u ibareyi yazml§lardir: 
ccBu, Miisliimanlann iyi kalbli milletlere kar§l i§le<iikleri cinayetin port
residir.>> 

, Ne korkunc;: bir yalan! 
Bizim portremizi bu kadar adi §ekilde yalanlar katarak ~izenler 

ne yaz1k ki, hayvani duygula.rmi dindirmek i<;in barbarca, canavarlar 
gibi birbirlerinin oogazma sanlanlann ta kendisiydiler. Onlar, mukad
des olmftyan harbleriyle (Un Holy War) Doguda ve Batlda zayif, gii<;
siiz milletleri esaretleri altmda inim inim inletip, denizler a§m iilkele
rindeki maHan i~in, Allah'm zavalh insanlara bah§ettigi madenleri <;1-
kanp, servet menba'lanm gotiiriip tiiketmi§lerdir. 

Bunlar, bizim cihad prensibimizden pis ag1zlanyla la.f ederken, kalb
leri mal miilk i§tihas1yla k1vranmakta, ellerinde makinall tiifekler, alt
larmda z1r~ll tanklar, iistlerinde saf .SGJ:f olmu§ u.<;aklar, arkalarm~a do
natilnn§ nnlyonluk ordular. Zavalll ge:?i kalmi§ milletlerin sessiz haya- --· 
tm1 zehirleyip, gelirini kapl§maktadirlar. Btitiin bunlarla birlikte pis 
i§tihalan her gun biraz daha kabarmakta, hayvani i§tihalan koriiklen
mektedir. 
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Onlar, rJ..ic; bir zaman «Allah yolunda harb etmemi§lerdir.)) Ancak 
hayvani arzularmm, adi isteklerinin, kan§lk dii§UnCelerinin yolunda 
sava§rm§la:rdlr. 

Ne acayibdir ki bu korkunc; c;Ikartmalarn, feci bombard1manlara 
sahne olan zavalh geri kalrnl§ iilkelerin biitiin giinahlan; Allah'm ken
dilerine bah§ettigi yeraltl kaynaklarma, yahut verimli arazilere sahib 
bulunmaland1r. isterse buralarda hie; bir gelir kayna~ bulunmasm. 
A vrupa piyasas1 ic;in ac;1k pazar, eglenmek isteyen genc;ler ic;in seyahat 
mahalli olabilmek ihtimali en biiyiik suc;tur. Ac1 olan taraf1, bu zavalh 
illkelerin §an....C:Sizhk eseri olarak onlann somiiriip te ac; gozlerini doyu
ramadiklan me!llleketlerin yollan iizerinde bulunmaland1r. Evet, bu 
bile ac1kll bombard1man hareketleri ic;in yeter bir suc;tur. i§te bizim 
cihad ve gazarniZl 0 §ekilde gosterenlerin igrenc; durumu!.. 

Halbuki bizim futuhat ve gazalanmlZln iistiinden c;aglar gelip gec;
mi§tir. 

Kendileriyse bugiin hala guya medeni alemin g'Ozleri oniinde ca
niyane hareketlerine devam etmektedirler. Allah ic;in olsun soyleyin: 
Hangi geri kalmi§ iilke, bunlarla sava§an vatan evladlannm temiz kan~ 
lanyla sulanmami§tlr? Asya, Afrika, Amerika k1t'alanndan hangisi bun
lann mel'un harblerinin aciSim c;ekmemi§tir? Ama bu dahl (!) herifler, 
bizim suratmuZI o kadar c;irkin ve igreng k1hga sokmu§lar ki, kendile
rininkine kimse bakamaz olmu§ ve smtarak yapml§ olduklan bu ig
renc; portrenin bir yamna gec;ip guya ilmi yoldan bizim tarihimize leke 
siirmeye ba§larm§lardlr. Heriflerin yalanc1hkta ve goz boyamakta ma-
haretlerine diyecek yok dogrusu. . . · 

Ama bizim bunlara kanmam1z ve adamlanrmzm aptalhg1 yiirekler 
aciSL .. 

Evet, bunlann yaptlklan yukandaki portreye aldanarak bakmak
tan daha biiyiik bir aptalhk bulunur mu? Bizim Batl mukallidi aptallar, 
o portrenin kar§Isma gec;ip hakikata tlpatip uydugunu, bu portreyi c;i
zenlerin buyiik sanatkar, dahl ve miitefekkir olduklanndan bahset
mektedirler. 

Bu igrenc; portreyi c;izmek ic;in san'at giiciinii kullanan giinahkar 
ellere ve gerc;eklerin yiiziinii boyayan gizli . kalemlere goz atmay1 hie; 
akhm1za getirmedik. · 

·Bir klsm1ysa, bu igrenc; yalanlara kamp, bu sahte sanatkarlann 
c;izcligi portrelere bak1p Allah'm degi§mez hakikatlanm tebdil ederek, 
guya bu dinin onlann c;izdigi portreye hakikatta uydugunu, fakat son
m.dan degi§tirildigini te'vil yoluyla anlatlr. Halka da doniip derler ki : · 
Bizim nemize gerek cihad ... Efendiler, islam iyilik dinidir. o, hep iyi
likle hareket edip giizel soz, tat11 dille hakikatlan anlatmaYl emreder. 
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Peygamber once, :i:slam'm ufuklannda dogdugu Arap Yanmadasm
dan i.§e ba§laml§, orayt islam'm hakimiyeti altma alml§. Sonra da kenar 
kabileleri islam De~letine katml§. Daha sonra, yeryiiziinde hiikiim sii
ren o giinkii krallann tiimiinii Hak Dine davet etmi§, tek A~lah'a kulluk 
etmeye ~ag1rm1§tl. Bu ~agnya uyanl,ar, islam sitesinin sm1rlan i~ine 
ahrup, onun ferdleri arasma girdi. Bu ilahi davete kulak vermeyip, 
iman etmeyenlerse Oldiiriilmeye ba§landi. 

Allah'm Yiice Rasulii Refik-1 A'la'ya kavu§unca, yerine ge~en Ha
life Hz. Ebubekir devrinde, o giinkii diinyanm en biiyiik kralhklan olan 
k.Qhne Bizans ve kof iran iistiine akmlar ba§ladi. Bu iki devlet, o giin
lerde yeryiiziiniin en ha§metli, en gii~lii devletleriydi. S1ddik-1 A'zam'm 
~ti~ bu pgir, Omer'ill-Faruk devrinde daha da h1zland1. ilk biiyiik 
islam Devletini kurnia §erefi Omer'indir. Onun zamarunda islam Dev
letinin gOigesi, diinyanm iki biiyiik k1t'asmm iistiine serilmi§ti. 

Bu dinin tabiati ve mahiyeti, bu dindeki cihad mefkO.resinin ta
biatl ve degeri ile alakah cihad hareketinin plan ve proje safhalanyla 
ilgili bu dinin hareket metodu hakkmdaki bu a~Jklamalarm l§Igl altm
da ... Allah Teala'run «Furkan giinii» adm1 verdigi biiyiik Bedir sava§l 
hakkmda gerekli Ol~illerimizi koyabiliriz. Ve ozetle bu sava§ta nazil olan 
Enfal sfuesinin hakkmda girl§ J?ahiyetindeki bilgilerimizi arzedebiliriz. 

Daha once de a~Ikladigimiz gibi biiyiik Bedir sava§I, islam'daki 
cihad hareketinin ilki degildir. Ondan once d~ birka<; kere g<>zcii miif
rezeler ~1kanlm1§t1. Bunlar arasmda sadece birisinde sava-§ vukO. bul
mu§tU. 0 da Abdullah ibn Cah§ ba§kanhgmdaki seriyyede olmu§tu. Ra
sUlullah'm Medine'ye hicretinden onyedi ay sonra bir Receb aymda bu 
~atl§ma meydana gelmi§ti.. Fakat hepsi de daha once de soz ettigimiz 
gibi islam'daki cihad mefkuresine dayah olarak geli§mi§ti. Evet biitii
niiyle bu seriyyeler, RasO.lullah'l ve miisliimanlan ymdlarmdan ~lka
ran cahiliyyet ve islamiyette haremgah olarak kabul edilen beyt'iil-ha
ram'm mahremiyetini muhafaza etmeyen Kurey§'lilere tevcih edilmi§ti. 
~u kadar var ki bu; islam cihadmm geli§mesi ve yay1lmas1 konusunda 
temel esas degildi. islam'da cihadda aslolan, insarun Allah'tan ba§ka
sma kulluktan kurtulmas1, yeryiiziinde Allah'm uiO.hiyyetinin yerle§
tirilmesi, insaru kolele§tiren putlann y1k1lmas1 ve insanlan insaniara 
kul olmaktan kurtanp Y'alruz ba§ma Allah'a kul ederek ger<;ek manada 
hiirriyetin ilamd1r ... Ve Kurey§ o giin i<;in yanmadada insanlarla Al
lah'a kulluk esas1 arasma giren ve kullan kendisine mahkum eden put
lan temsil. ediyordu dogrudan dogruya ... Elbetteki islam i~in, umumi 
plaru dahilinde hareket etmek, miisliimanlara fiilen vukO. bulan ve 
zuliim ve tugyan hareketini bertaraf edebilmek ve Medine'deki islam 
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diyanm sava§ ve dii§manllktan muhafaza etmek igin, tabii olarak bu 
putlan gigneyip gegmekten ba~ka bir g1kar yol yoktu. Biz, bu yakla§Ik 
mahalli sebepleri belirtirken devamh hatmm1zda tutmam1z gereken 
bir ba§ka unsur daha vard1r. 0 da bu dinin tabiat1 ve bu tabiatm ge
re~tirdigi hareket plamd1r... Buna g-Ore yeryiiziinde Allah'm hakimi
yetini 'gasbeden, ne §ekilde olursa olsun kullan Allah'tan . ba§kalanna 
kul eden putlan b1rakmamak, yok etmektir. 

Bedir Sava§l . 

Biz, bu sava§ta nazil alan Enfal suresini sunmadan once, bu biiyiik 
sava§m hadisele:rirti k1Saca ozetleyelim ki surenin indigi atmosferi te
neffiis etme imkamru bulallm. Ayetlerin ana gayelerini kavrayahm. 
Bir yandan hadiseler kar§ISmdaki pratikligini, bir yandan da hadise
lere yon veri§indeki realizmini idrak edelim. Ger~ek odur ki Kur'an'm 
ayetleri, sactece lajzi ifadeleriyle ge~ek manada kavramlamaz. Ancak 
ve her §eyden once o ifadeleri, hareket tarihindeki atmosferine uygun 
bir hayat §artma girmek, miisbet realizmi ile UJU§mak ve onun canll pra
tik f·aaliyeti ile faaliyet icra etmek. ile p:riimkiin olabilir. Her ne kadar 
Kur'an, kar§Ila§tl~ devredeki tarihi vak'alarla ilgili ve miinhas1r olma 
gibi bir durumdan uzak ve annml§ ise de bu uzakllk mesafesi. ancak 
o tarihi vak'alann l§Igl altmda ag1klanabilir. Bundan sonra da ohun 
kendisine has siirekli ilhamlan, devamll faaliyeti seyrine devam eder. 
Yalruz bu dinle hare~etini ayarlayan ve bu nasslann ilk defa inmeye 
ba§lad1g1 devrelerdeki insanlann hayat tarzma uygun bir hayat tarZim 
benimseyenlerin ve onlann kar§da§tlgl hallere benzer hallerle kaqila
§anlann hareketlerine nisbetle bu ooyledir. Kur'an, oturup da onun 
hiikiimlerini lafzi mefhunvanmn l§lgl altmda sadece belagat yoniin
den ~1klamaya gall§anlara hi\' bir zaman ic:;in esranm a~maz. _. . 

ibn ishak diyor ki : Sonra Rasulullah (s.a.) i§itti ki Harb 6glu Ebu 
Siifyan, f}am'dan Kurey§'e ait biiyiik bir kervanla donmektedir. Bu ker
vanda Kurey§'in mallan ve ticaret metal yer almaktadlr. Kervamn ba
§mda Ebu Siifyan'la birlikte btuz veya k1rk ki§i bulunuyordu. 

ibn ishak diyor ki : Bana Muhammed ·ibn Muslim ez-Ziihri, ona 
As1m ibn Orner ibn Katade, ona Abdullah ibn Ebubekir, Yezid ibn 
Ruman, ona da Urve ibn _Ziibeyr nakletmi§tir. Diger ulemam1z da ibn 
Abbas (r.a.) dan naklediyorlar. Hepsi de bana had.is nakletti. Bedir sa
V'a§l ile ilgili duydugum hadisleri burada topluyorum. Dediler ki: 

Rasulullah (s.a .) Ebu Siifyan'm dondiigiinii i§itince miisliimanlarl 
toplad1. Ve onlara dam§tl ve dedi ki: Bu Kurey§'in kervam. Ona g1km1Z, 
olur ki Allah size ganimet ihsan eder. Herkes haZirlandL Bir k1sm1 ~a-
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• buk davrand1, bir kiSml yaval}. :Bunun sebebi de onlar Rasulullah'm sa
Va§acagmi saruruyorlard1. Zad'iil-Meact ve imta'el-Esma adh eserlerde 
zikredildigine .gore; hayvanm iistiinde olanlara, hemen haZir ·olma
lanm emretti ve bunun i~in fazla bir toplantl yapmad1. 
· ibri el-Kayyim el~Cevzi de diyor ki: Bedir'de haz1r bulunan miis

liimanlann hepsi, ii~yiiz kiisur ki§iydi. Muhacirlerden seksemalt1 ki§i 
vardi. Evs kabilesinden altml§bir ki§i, Hazre~ kabilesinden de yiizyetmi§ 
ki§i bulunuyordu. Evs kabilesinden olanlann kuvveti daha fazla, kud
reti daha iistiin idiyse de saytlan azd1. Qiinkii onlann evi Medine'nin 
~evresindeydi. Halbuki sava§ haberi hemen <;Ikml§tl. Ve Peygamber 
(s.a.) atmm s1rtmda olanlardan ba§kas1 bizi ta'kib etmesin, demi§ti. 
Medine'nin kenannda bulunanlardan bir k1sm1, peygamberden izin 
isteyip hayvanlanm getirmek istediler. Fakat peygamber bunu yap
mad!. Maksadlan, dii§manla kar§lla§mak degildi. Zaten bunun i<;in 
haz1rhk yapmam1§lard1. Donatunlan da buna miisait degildi. Fakat 
Allah Teala, hi<; bir miad olmaks1Z1n dii§manlanyla aralann1 birle§tirdi. 

Ebu Siifyan Hicaz oolgesine yakla§mca, gevreye haberciler .sallverdi. 
Kar§Ila§tlgi siivarilere soruyordrt. Qiinkii kafilede bulunan mallardan 
ve adamlanndan korkuyordu. Hatta siivarilerden Hazreti Muhammed'in 
ve ashabmm sava§ i<;in ~lktlklanm ve bundan sakmmas1 gerektigini 

. bildiren bir haber i§itince Gifar kabilesinden Damdam ibn Amr'I iicretle 
tuttu, Kurey§ kabilesine varmasm1 ve mallanm korumalanm bildirme
sini, <;iinkii Muhammed (s.a.) in arkada§lanyla birlikte taarruza ge<;
tigini soyledi. Bunun iizerine D;:tmdam ibn Amr gabucak Mekke'ye gitti. 

Makrizi <<'imta el-Esman adh eserinde diyor ki: Mekke'liler Damdam 
ibn Amr §Oyle deyiriceye kadar ona kulak ' asmad1lar : Ey Kurey§'liler, 
ey Galib oglu Liiey siilalesi, kervana (yani koku, misk,. elbise ve yi
yecek ta§Iyan kervana) Muhammed ve ashab1 taarruz etti. Yard1ma 
ko§un yard1ma ... Yemin ederim ki kavu§acagmiZI sanm1yorum. Dam
dam ibn Amr devenin kul$m kesmi§, gomlegini y1rtmi§ ve egerini ters 
~evirmi§ti. Kurey§'liler onun bu durumundan bir§ey anlamarm§lar ve 
zorla sava§ haztrh~na girmi§lerdi. Ancak . ii~ giin i<;erisinde miicehhez 
olabilmi§lerdi. BaZilanmri soyledigine gore, iki giinde haZirlanrm§lardi. 
Bu arada kuvvetlileri zaytflanna yard1m etmi§ti. Siiheyl ibn Amr, 
Zem'a ibn Esved, Tuayme ibn Adiyy, Hanzala ibn Ebu Siifyan, Amr 
ibn Ebu Siifyan halkl sava§a te§vik ediyordu. Siiheyl §Oyle diyordu : 
Ey Galib ogullan, siz Muhammed'i ve o sapiklan keqdi ba§lanna rm 
blrakacaks1ruz? Mahmz ve kervammz1 vurmalan i<;in Yesrib'lileri kar
§lhkslz m1 b1rakacaks1mz? Kim mal istiyorsa, i§te mal. Kim de kuvvet 
istiyorsa, i§te kuvvet. Umeyye ibn Salt da, hemen §iirler soyleyerek onu 
o~eye ba§ladi. Nevfel ibn Muaviye Kurey:j'li kuvvet sahibi kimselere 
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gitti ve onl~ra yardunda bulunacagm1, binek verecegini ooyledi. Abdul
ah ibn Rebi'a da dedi ki: i§te §U be§ ytiz dinar. Onu istedigin yere 
ullan. Hiiveytib ibn Abd'ill-Uzza'dan iki ytiz dinar ald1, ti~ ytiz dinar 

da daha koyarak silah ve binegi takviye etti. Tuayme ibn Adiyy de 
yirmi tane deve ytikledi. Mafme'de kendi adamlanndan bir kls1m kim
selere de kuvvetle yanilmda bulundu. Kurey§'lilerden kim geri kahrsa 
ona bir el~i gonderiliyor ve sava§a girmesi i~in te§vik ediliyordu. Ebu 
Leheb'e gittiler, ama Ebu Leheb kendisi de gitmek istemedi, ba§ka bi
ri.sini de yerine gandermeyi arzu etmedi. Soylendigine gore yerine Mu
gire oglu Hi§am'm oglu As'I gonderdi. Qtinkti onun Ebu Leheb'e borcu 
ard1. Ebu Leheb; hadi sava§a git, borcum senin olsun, dedi. Ve o da 

gitti. Addas da (Addas Hlristiyan bir ~ocuktu. Rebia ogullanndan Utbe 
ve ~eybe, bir salk1m i.i2:timti taif gtintinde Ra.sUlullah'a yollaml§tl. 
Taif'liler Rasulullah'm davetini <;irkin §ekilde reddetmi§ler ve pe§ine 
ocuklan, beyinsizleri salarak ta§ yagmurima tutmu§laJidl. Ta ki Ra
Ulullah'm mtibarek ayaklan kanlar ic;erisinde kalm1§tl. Bunun tizerine 

Rasulullah, Utbe ve ~eybe'nin bah~esine sigmml§tl. Addas, Rasulul
ah'm durumunu gortince ic;erisine bir iiztintti gelmi§, onun eline sanl

IID§, ayaklanm opmeye ba§lami§b.) Rabia ogullanndan ~eybe ve Utbe'-
yi sava§a gittikleri ic;in k1myordu. As ibn Mtinebbih ile, Umeyye ibn 
Halef'i de k1myordu ki Utbe ibn Ebu Muayt ile, Ebu Cehil geldilet ve 
ona kizdilar. 0 da; bana vadinin en ,gtizel devesini satm alm, dedi. 
'onlar da, tic;ytiz dirheme en :gtizel bir deve satm ald1lar ve binek ic;in 
verdiler. Mtisltimanlar bunu da ganimet olarak alml§lardl. Kurey§'liler 
arasmda sava§a ~Ikmayt en ~ok istemeyenlerden birisi de Haris ibn 
Amir idi. Damdam Ibn Amr rti'yasmda Mekke'nin ba§tan a§agi kana · 
boyand1gmi gormti§tti. Abdulmuttalib'in k1z1 Atike de rti'yasmda· aym 
~yleri gormti§tti. Bu rti'yalar, Kurey§'in her evinden kan ye olti <;Ika
cagma i§aret idi. ileri gelen kimseler, sava§a ~Ikmak istemediler. Ama 
birbirlerinin yanma vard1lar ve te§vik ettiler .. En c;ok sava§a gitmek 
i..stemeyen de Haris ibn Amir idi. Umeyye ibn Halef, Rabia ogullann
dan Utbe ve ~eybe, Hakim ibn Hizam, Ebu'l-Bahteri, Ali ibn Umeyye 
ibn Halef, As ibn Mtinebbih. Oyle ki Ebu Cehil onlarm yamna geldi ve 
e§vik etti. Ukbe ibn Ebu Muayt da ona yard1m etti. Nadr ibn Haris 

ibn Kelde de yard1mc1 oldu. Neticede sava§a ~1kmaya karar verdiler. 
Kurey§ her taraftan -§arkllar soyleyerek, kadmlar tef ~alarak yola revan 
oldu. Kurbanlar kesmeye ba§lad1lar, dokuz ytiz elli ki§iydiler tam. Onde 
yiiz atll vard1. Stivarile:rden ytizii de .z1rhh idi. Aynca piyadelerden de 
nrhh olanlar v·ardi. Allah Teala'mn bildirdigi gibi yediytiz de deve bu
lunuyordu: 

<<Yurdlanndan bobtirlenerek, insanlara g&teri§ yaparak ~1kan ve 
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Allah yolundan men'edenler gibi olmaYJn. Allah onlann i§lediklerin: 
her yoniiyle bilendir.» 

Rasulullah'm ve ashabmm yanma 1gelinceye kadar son derece ar
tan bir kinle biiyiiklenmeyle dolmu§lardi. <;iinkii Raslliullah ve ashab1, 
kendi kervanlanm almak istiyordu. Daha once Amr ibn Hadrami ve 
beraberindeki kafileye raslami§lardL Ebu Siifyan yetmi§ ki§ilik kafiley
le · birlikte geldi. (ibn ishak'm rivayetine g6re kafile otuz ki§iydi. i<;le
rinde Mahreme ibn Nevf~l ve Amr ibn As da vard1. Ve kafilelerinde ti
caret mall t~Iyan bin tane deve bulunuyordu.) 

Medine'ye yakla§tlklan s1rada son derece korkuya kapilmi§lardL 
Damdam ibn Amr ile kervan koruyuculan, Medine'ye yakla§tlklan Sl
rada yava§ladilar. Ebu Siifyan ise daha onde gitmi§ ve Bedir'e kadar 
gelmi§ti. <;iinkii once kafileden korkuyor ve etraf1 gozetliyordu. Ebu 
Siifyan kervamn yolunu degi§tirirdi, Medine'den uzak sahil taraflarma 
yoneldi. Bedir topraklanm sol tarafta b1rakt1 ve h1zllca gitti. Mekke'den 
kalkan Kurey§ toplulugu da her menzilde duraklaya duraklaya geli
yorlardl. imr'ill-Kays oglu Kays, Ebu Siifyan'dan onlara ha.ber getirdi. 
DOnmelerini emrediyordu Ebu Siifyan. <;iinkii kervanm kurtuldugunu 
haber vermi§ti. Binaenaleyh kendi kendinizi Yesrib halkma klrdirma
YiniZ, diyordu. Buna ihtiy~ yoktur art1k diyordu. <;iinkii siz, kervam
mzi ve malmiZI korumak i<;in <;Ikmi§tmiz, halbuki Allah onu kurtardi, 
diyordu. Kurey§'liler birbirlerine dam§tllar ve Cuhfe denen yerden geri 
donmek istemediler. Ebu Cehil dedi ki: Haytr vallahi Bedir'e vanp ta 
orada kurbanlar kesip, yemekler yeyip, i<;kiler i<;ip, kadlnlar oynat1p 
kalln~aya kadar ve biitiin Araplara korku ve deh§et salmcaya kadar 
donmeyiz. Bunun iizerine Kays, Ebu Siifyan'a vard1 ve Kurey§'in gel
digini bildirdi. Ama Ebu Siifyan; vay kavmime, dedi. Mutlaka bu Amr 
ibn Hi§am'm, yani Ebu Cehl'in i§idir, dedi. Halkm b~ma ge<;tigi i<;in 
donmek istemedi ve yanh§ hareket etti, dedi. Yanll§ hareket ise ugur
suzluk ve eksikliktir, dedi. Eger Muhammed bizimle kar§Ila§acak olur
sa bu <;atl§rnada mutlaka bizi yener, dedi. 

ibn ishak diyor ki: Sakif kabilesinden Amr ibn Vehb'in oglu Ah
nes ibn ~iireyk, Ziihre kabilesiyle miittefik idiler. Kurey§'liler Cuhfe'de 
iken §Oyle dedi. Ey Ziihre ogullan, Allah mahmz1 kurtardi ve arkad~l
rmz Mahreme ibn Nevfel'i de kurtard1, siz ise malm1z1 ve arkad~IniZI 
korumak i<;in harbe <;Ikmi§Simz, art1k doniiniiz. Qiinkii <;Ikmaruz i<;in bir 
sebep kalrnad1. Zayiat vermeksizin geldiniz. Bunun soyledigini degil 
(Ebu Cehl'in). Bunun iizerine onlat dondiller. Ziihre kabilesindeh hi<; 
kimse, bu durumu gormedi. Kurey§ oymakl?. . mdan hepsinden de sa
v~a katilan topluluklar vard1. Yalmz Ka'b ogullanndan kirnse yoktu. 
imta el-Esma'da zikredildigine gore, yalmz Tayme ibn Adiyy yirmi 
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deve kiralami§ ve ba§ma da adamlar koyarak Maune'de onlara yeti§~ 
tirmi§ti. Ebu Talib'in oglu Talib'le Kurey§'lilerden bir k1snn arasmda 
§Oyle· bir muhavere ge~mi§ti. «Vallahi biz Ha§im ogullanru bildik, siz 
bizimle beraber ~1ksaruz da arzunuz Muhammed'le birliktedir.» Bunun , 
iizerine Talib donenlerle birlikte Mekke'ye dondii. 

ibn ishak diyor ki: Ramazan'dan birka~ gece ge~mi§ti ki Rasu~ 
lullah ashab1yla birlikte ~Iktl. RasUlullah'm ve ashab1run o giin yetmi§ 
devesi va:rdl. Ve s1rayl~ develere biniyorlard1. Rasulullah!la Hz. Ali ve 
Ebu Mirsed'in oglu Mirsed bir deveye s1rayla biniyorlardi. ~bdiilmut~ 
talib'in oglu Hamza ile Zeyd ibn Harise, Rasulullah'm kolesi Ebu Keb§e 
ve Enes de bir deveye nobetle§e biniyorlard1. Hz. Ebubekir, Orner ve 
Abdurrahman ibn A vf da. bir deveye nobetle§e biniyordu. 

Makrizi, imta el~Esma;da diyor ki : 
Rasulullah Bedir'e yakla§tl~ s1rada Kurey§'in yola ~1ktlg1 haberi 

geldi. Bunun iizerine isti§are yapt1. Ebubekir kalktl ve dedi Jti : iyi 
oldu, sonra Orner kalkti iyi oldu, dedi ve §Oyle devam etti: Ya ·Rasu
l~llah Allah'a kasem ederim ki Kurey§ ve §erefi izzet buldugu zaman~ 
dan beri zillete dii§medi. Kufrettiginden beri imana gelmedi. Vallahi 
sen onun izzetini asi~ teskin etmeyeceksin ve seninle s~va§acaklar ·onlar. 
Sen de bunun iizerine haz1r1Igmi yap ve sava§maya ba§la. Sonra Mikdad 
ibn Amr kalkti ve §Oyle dedi: Ey Allah'm Rasulii, sen: Allah'm emri 
nas1Isa oyle yap: Biz seninle beraberiz. Allah'a kasem ederiz ki israilogul
lanrun peygamberlerine dedikleri gibi ((Git sen ve Rabbm sava§m, biz 
burada oturanlardaruz i§te» demeyiz. Aksine biz deriz ki : Sen ve Rab-:
bm sava§m, biz de sizinle birlikte dogii§enlerdeniz. Serii Hak pey:gam
ber olarak gonderen Allah'a kasem ederiz ki, sen bizi ((Berk'iil-Gimad» a 
gondersen §iiphesiz gideriz. (Berk'iil-Gimad, Yemen'in giiney kistmla
rmda bir yer adld1r) . Bunun iizerine Rasulullah onhira haYir dualarda 
bulundu, sonra §Oyle buyurdu : Ey insanlar bana fikir verin. Bununla 
Rasulullah Ansar'I kasdediyordu, Qiinkii ikinci Akabe biatmda onlarla 
yapilan antla§mada Rasulullah'l kendi yurdlannda, gelecek her tiirlii 
. ' . 

engellere kar§l korumayi §'art ~o§mu§lardi ve buna dayanarak da pey-
gamber Medine'ye hicret etmi§ti. i§te Rasulullah onlann sadece yurd
lannda kendisine yard1m edeceklerini saruyordu. Bunun iizerine Sa'd 
ibn Muaz kalkti ve dedi : Ey Allah'm RasUlii, oyle san1yorum ki sen 
bizi kasdediyorsun. Ansar'm yerine ben cevab :verecegim. ·Hazreti Pey
gamper; eve~, dedi. Bunun iizerine Sa'd devam etti: Belki de sen, sa
na ba§ka §ekilde vahyolunan emirden ayn §ekilde buraya geldin. (Yani 
sen kervaru ta'kib etmek iizere ~lkiDI§ken §imdi mii§riklerle kar§Ila§
mak zorunda kaldm demek istiyordu) ~iiphesiz ki biz, sana iman ettik 
ve seni t·asdik ettik. G~tirmi§ oldugun §~?lerin hak olduguna §ehadet 
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ettik. Ve biz sana verdigimiz ahid ve misakda, emrini dinleyip itaa 
edecegimizi bildirdik. Ey Allah'm peygamberi istedigin gibi ytirii. Sen· 
hak olarak ganderen Allah'a kasem ederim ki bize §U denizi ge~memizi 
emretsen ve sen onfuntizde gitsen biz de senin pe§inde o denize dalanz. 
Bir ki§i de arkada kalmaz. Sen istedigini al, istedigini b1rak. Mallan
mizdan diledigini al, diledigini alma. Ve ~tiphesiz ki bizim ma1Im1zdan 
senin ald1klann, b1rakt1klarmdan daha ~ok, hO§umuza gidecektir. Nef
sim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki; ben, bu yola hi~ git
medim, bilmiyorum da nas1l oldugunu. Ve biz yann dti§manla kar§Ila§
maktan sikilmtyoruz da biz sava§ zamam sabredecegiz. Kar§Ila§tlgtmlz 
mman sadakat gosterecegiz. Olur ki Allah seni .sevindiren §eylerin bir 
klsnnm bize de gosterir .. . Bir ba.§ka rivayette de Sa'd ibn Muaz §Oyle 
diyor .: f]tiphesiz ki biz, arkamizda kendi k_avmimizden oyle kimseler 
b1rakt1k ki onlar seni bizden daha az sevmezler. Ve sana bizden daha 
az it~at etmezler. _onlar, sadece kervanm ta'kib edilecegini sand1lar. Biz 
senin i~in burada bir \!ad1r kurallm, sen onun i~inde ol. Ve sana binek
lerini haZirlaJa.llm. Sonra biz dii.§mammizla kar§lla§alim. f]ayet Al-

. lah'1nnz bizi tisttin kllar ve dti§mamrruza muzaffer ederse bu zaten iste
digimiz :jeydir. ~ayet obtir §ekli tecelli ederse, sen bineklerinin tizerine 
atlar ve arkam1zdan ula~1rsm ... 13unun tizerine Hz. Peygamber, ona 
haytr duada bulundu. Ve dedi ki : Allah bundan daha haytrll bir §ey 
emreder mi ya Sa'd ... Sa'd'm konu§masmdan sonra me§veret bitince 
Rasulullah buyurdu: Haydin Allah'm bereketi tizerinize olsun, Ger~ek
ten Allah bana iki ooltikten birini vaadetti. Allah'a yemin ederim ki ben 
o kavmip yerlere 'serili§ini gortir gibi oluyorum . ... Bunun tizerine top-

. luluk; sava§ i~in kar§lla§acaklanm, kafilenin gittigini anlad1Iar. Rasll
lullah'm bu s6zti tizerine yard1m dilediler ve o gtinden itibaren san
caklan ~ektiler. Sancak tic; tane idi. Mus'ab ibn Umeyr ta§1yordu biri
sini. Diger iki sancak ise siyaht1. Birisi Hz. Ali'deydi, digeri de Ansar'dan 
birisindeydi. (Bu Sa'd ibn Muaz) Medine'den ~1karken sancaklar ~e-

. kilmi§ti. · 
Rasulullah Ramazan'm onyedinci cum'a gecesi yats1 vakti Bedir ya

kmlannda konakladl: Hz. Ali'yi, Ztibeyr'i, Sa'd ibn ·Ebi Vakkas'1, Bes
bes ibn Amr (r.a.) 1 su aramak tizere yollad1. ve onlara kti~tik tepeyi 
gOs:tererek buyurdu : f}u kti~tik tepenin yamnda kuyu bulacagm1z1 timid 
ediyorum, dedi. Onlar gittiler, tepenin doneme~ y-Ontinde Kurey§'li su 
ta§Iytcllanru ve sakalanm buldular. Hepsi birden kac;arak Kurey§'in 

· yamna geldiler, onlar dediler ki : Ey Galib oguUan i§te ibn Ebi Keb§e 
(Hz. Peygamberi kasdediyorlard1) ve ash~b1 suyunuzu da ald1lar. Bu 
haber asker i~erisine yayllmca herkeste bir nefret hissi dogdu. Uzerle
rine yagmur yagiyordu. Said ibn As•m oglu Ubeyde'nin kolesi Ebu 
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Yessar, ibn Haccac'm oglu Miinebbih'in kolesi Eslem ve timeyye ibn 
Halef'in kolesi Ebu RMi' o gece tutuldu. Peygamber efendimiz namaz 
kllarken yanma getirildiler. Onl,ar dediler ki; biz, Kurey§'in suculanyiz 
ve su gotiirmek istiyoruz. Bunun iizerine topluluk verdikleri haberden 
igrendiler ve onlan dogdiller. DOgiince biz Ebu Siifyan'm adamlanyiz 
ve kervanda bulunuyoruz, dediler. Bunun iizerine onlan biraktilar ve 
RasUiullah'm yamn.a getirdiler. Rasulullah buyurdu ki : Dogru s6yler
lerse doversiniz. Yalan soylerlerse btraku-smiz. Sonra onlara sorm~ya 
ba§ladJ.. Bunun iizeri:t;1e onlar haber verdiler. Kurey§'in o tepenin ark>ar 
smda oldugunu, bir giin on deve, bir giin de dokuz deve kestiklerini 
bildirdiler. Mekke'den kimlerin ~1k1p ~Ikmad1gm1 da haber verdiler. -Bu
nun iizerine RasUlullah buyurdu ki : Sayllan dokuzyiiz ile bin arasmda 
olsa gerektir : i§te §U Mekke. Size en yiirekli evladlanru att1.· .. 

Konaklad1g1 yerde ashab1 ile birlikte isti§are etti. Ha.bbab ibn Miin
zir dedi ki : Biz kuyunun yakmma varallm, <;iinkii ben Bedir kuyusunu 
da biliyorum ve onun as1l yerini de .. . 

Bedir'e yakm bir yerde eski bir kuyu vard1 ki suyunun tathhg1 ile 
me§hurdu. Kuyuda ~ok su vard1 ve suyu ~ekilmezdi. Sonra biz onun 
iizerine bir havuz ~eviririz ve i~erisine kaplanm1Zl atar, istedigimiz gibi 
suyunu ' i~er ve sava§mz. Bunun iizerine Rasulullah buyurdu ki : Ey. 
Habbab, sen en giizel gorii§e i§aret ~ttin. (ibn Hi§am'm, ibn ishak'tan 
rivayetinde de Habbab ibn Miinzir dedi ki : Ey Allah'm Rasulii bu 
konakladigimiz yer Allah'm seni indirdigi yer midir? Yani oradan ileri 
geri gidemez miyiz? Yoksa harb ve hile konusundaki §ahsi gori.i§i.iniiz 
miidiir? RasUiullah; hay1r, bu tamamen harb ve hile konusundaki §ahsi 
gori.i§iimdiir, buyurdu. Bunu anlayinca Habbab dedi ki : Ya Rasulullah 

, buras1 konaklanacak yer degil ... Sonra ~aret ettigi hususu anlatt1.) 
Bunun uzerine RasUiullah kalkti, Bedir'e yakln eski bir kuyunun civa
nnda konakl'ad1. Ve o gece bir agacm kokiini.in yarunda namazm1 klld1 
ve Ramazan'm onyedinci giinii cum'a gecesiydi. Habbab'm i§aret ettif;i 
hususlan yapt1. Allah Teala, semaya emir vererek yagmur yagd1rd1. 
Mtisliimanlara da yagmur isabet etti. Kurey§'lilere de ... 0 kadar. yagd1 
ki ta§mabilscek f1rsat bulamadllar. Aralaqnda sadece bir _ kum yigmi 
vardi. Aslmda yagmurun geli§i, mii'minler i~in bir nimet ve kuvvet idi. 
Mii§rikler i~in de bir bela ve musibet. Ve o gece mtisliimanlan bir uyku 
bast!. Ve uyudular. Oyle ki her birisinin boynu gogsiinilil hizasma geli
yordu 'da, yan tarafa di.i§iinceye kadar farkma bile varm1yordu. Malik 
oglu RMi'nin oglu Rifaa o gece ihtilam olmu§tu. Gecenin sonuna dogru 
gusletti. Rasulullah, Ammar ibn Yasir ile Abdullah ibn Mes'ud'u Ku
rey§'lileri gozetlemek iizere yolladi. DOndiiklerinde Kurey§'lilerin yorgun 
olduklanm ve gogiin i.izerlerine inmekte oldugunu bildirdiler. 

/ 
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Eski kuyunun yamna indikleri s1rada Rasulullah'a bir ~ad1r ya
plldl.· Sa'd ibn Muaz klh<; ku§S.Ilml~ olarak kap1da durdu. Rasulullah 
vak'amn ge~ecegi yere vard1 ve teker teker Kurey§ kafirlerinin, ba§la.:o 
nnm dii§ecekleri yerleri ashabma g()sterdi. ~uras1 falarun d~ecegi yer, 
§Urasi falamn diye belirtiyordu. Herkesin Rasulullah'm belirttigi yer
Jerde yatmas1 emredildi. Once saflar diizeltildi ve peygamber tekrar kur
dugu <;'admna geldi. :i:c;erde Hz. Ebubekir bulunuyordu. 

ibn Ishak diyor ki: Kurey§, yiiriiyerek sabah l§Iymcaya kadar gel
diler. Rasillullah, onlann kum Ylgmmm etrafmda doniip vadiye yer- · 
le§tiklerini goriince buyurdu ki : Allah'1m i§te §U Kurey§'liler Sana 
meydan okumak ve Rasuliinii t~kzib etmek iizere biitiin kibirleri ve 
bencillikleri ile geldiler. Allah'1m Senin bana vaadettigin zaferini ihsan 
et. Allah'1m yarm qnlardan intikam1m al. .. Rasillullah bunu soylerken 
Utbe ibn Rebia, Kurey§'liler arasmda bir k1rm1z1 deve iizerinde gorill
dii. Ve dedi ki: Eger. Kurey§'lilerden her hangi birisinin yanmda bir 
haytr bulunursa, bu k1rm1ZI develinin yanmda olaca.ktir. Eger ona itaat 
ederlerse dogru yolu bulurlar. 

Hufaf ibn Eyma veya babas1 Eyma Kurey§'le kat§Ila§tlgt zaman, 
onlara hediye ettigi kurbanlarla oglunu yollaml§tl. Ve demi§ti ki : Eger 
isterseniz silah ve adamlarla size yard1m ed~riz. Onlar da bunun iizerine 
sen akrabalanna s1la-i rahim yapmak istersen iizerine d~en vazifeyi 
yaptm. Allah'a yemin ederim ki eger biz insanlarla sava§Iyorsak kim· 
seye kaf§I zaafrm1z yok, §ayet Muham~ed'in sandlgt gibi Allah ile sa
va§Iyorsak kimsenin Allah'a giicii yetmez. Kurey§ toplulugu Bedir'e 
inince; i<;lerinden birisi, RasUlullah'm ·bulundugu yere dogru geldi. Bu 
Hakim ibn Hi.zam'dl. Rasulullah buyurdu ki: B1rakm onu gelsin. 0 
giin havuzdan su i~enlerin hepsi Oldiiriildii. Yalmz Hakim ibn Hizam 
oldiiriilmedi. 0 da sonralan miisliiman oldu ve :i:slamiyette samimiyet 
gooterdi. Sonra yemininde direndigi zaman hep Bedir giinii beni kur
taran Allah'a yemin ederim ki, diye soze ba§lardl. 

ibn Ishak diyor ki : Bana Ebu Ishak ibn Yessar anlattl, diger ilim 
erbab1 da Ansann ileri gelenierinden naklettiler. Dediler ki: Kurey§'
liler yerle§ince Umeyr ibn Vehb'i yollad1lar. Muhammed ve ashab1m 
gozetle, dediler. 0 da atlyla miisliiman askerlerin c;evresinde dola§tl, 
sonra onlara·vardl dedi ki: U<;yiiz ki§i olsalar gerek. Fazla veya noksan 
da olabilirler. Fakat bana miihlet veriniz de bunlara yard1m gelip gel
meyecegini ogreneyim. Sonra atm1 vadiye siirdii, uzaklara gitti ve hi<; 
bir §ey g()rmedi. Bunun iizerine Kurey§'lilerin yamna· geldi, bir§ey gor
medim, dedi. Fakat ey Kurey§ toplulugu, musibetler m.lhnetleri de be
raber getirir. B1rakm da biz Yesrib'lilere ac1 oliimleri tatt1rahm. Klll<;
lanndan ba§ka s1r;tnacaklan~bir yerleri yok o toplulugun. Allah'a yemin 
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ederim ki onlardan bir adam, siroen birisiyle dogii§mekten ba§ka bir§ey 
yapamaz. Eger siroen bir ki§iye onlardan birkal; tanesi d~erse daha 
rahat ya§ama imkam bulamazlar. Siz gOrii§iiniize gore hareket ediniz. 

Hakim ibn HizAm bunu i§itince kalabahgm arasmdan yiiriidii ve 
Utbe 1:bn Rebia'ya vard1 ve dedi ki : Ey Velid'in babas1, sen §iiphesiz ki 
Kurey§'lilerin. en biiyiigii ve efendisisin. i~imiroe senin buyurduguna 
uyulur. Zamamn sonuna kadar hayirla amlmak ister misin? _Nedir o . 
Ya Hakim dedi Utbe ... Hakim dedi ki: Bu halk1 geri ~eviresin, senin 
miittefikin olan Amr ibn Hadrami'yi de gotiiresin. Bunun ii.zerine 
utbe oyle yaptlm, bil dedi. .. Sen benim i~in bOyle hareket ediyorsun. 
Onlarsa benim miittefikim. Uzerimde diyetleri var. Sen Hanzalilerin 
oglusun. Ama halkm ba§ma ba§kalanrun buyruk kesilmesinden kor
kanm, diyerek •Ebu Cehl'i lmsdetti. Sonra Utbe ibn Rebia ayaga kalka
rak·yiiksek sesle konu§tu ve dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu, Allah'a ye- · 
min ederim ki siz, Muhammed ve arkada§lanyla kar§lla§Irsaniz h~ 
bir§ey yapamazsmiZ. Kasem ederim ki §!yet 'onlan oldiirecek olursaruz, 
hi~ kimse kimsenin yiiziine bakamaz. Qiinkii ya ~casimz:>. oglunu 61-
diirmii§, ya dayiSmm, ya da a§iretinden birisinin. Oyleyse haydin doniin. 
Muhammed'le diger araplan ba§ba§a b1rakm. ~ayet onlar, Muhammed'! . 
oldiirecek olurlarsa zaten sizin istediginiz de bu degil mi? Aksi olacak 
olursa sizinle anla§Irlar ve istediginiz §eyi ona yaprm§ olmazsiruz.-

Hakim diyor ki : Bunun iizerine · kO§tum, Ebu Cehil'in yanma var
dlm. Bakt1m ki Ebu Cehil Zirhmi hazirliyordu. Ona dedim ki; ey Ebu 
Hakem, beni Utbe yoll'ad1 sana, §6yle §Oyle dedi. Bunu Ebu Cehil i§itince 
dedi ki : Vallahi onun yiiregi korkudan §i§mi§ olsa gerek, Muhammed'! 
ve arkada§lanm g6riince. .. Haytr, vallahi biz donmeyiz. Allah ya bize 
verir, ya Muhammed'e ... Utbe bunu soylerken, Muhammed ve arkada§
anm kestikleri deveyi yerken aralarmda oglu Ebu Huzeyfe'yi de gor
mii§ (ki o miisliimanlar arasmda yer allyordu) bunun iizerine sizi kor
kutuyor. 

Sonra Amir ibn Hadrami'ye bir adam yollad1 ve dedi ki : ~u senizi 
miittefikin var ya, o halkl dondiirmek istiyor geriye. Halbuki sen, inti
karmm ·goziinle .gordiin. Kalk ahdini soyle ve karde§inin oliimiinii ba~ 
~ra bag1ra anlat. Bunun iizerine Amir ~ibn Hadrami kalkti, halkm ara
smda goriindii, sonm ba§ladi ~1gllk atmaya. Vay Amr, vay Amr ... Harb 
kiZI§tl, herkes kendi durumundan §iddet duydu. Ve iizerlerinqeki ·kotii
liiklerden ~ekinmek istiyor. Utbe'nin davet ettigi gorii§ de bunun iize
rihe kalaballl{ i~erisinde benimsenmedi. Ebu Cehil'in; vallahi onun yii
regini korkuttuk, sozii Utbe'ye ula§mca o;_ kimin korkudan yiireginin 
~i§mi§ olac$m goriir. (Korkakla§arak kadmlara benzeyecegini ifade · 
eden. bir ciimle kuUand1) Ben mi, yoksa o mu dedi? 



3370 iBN KESiR (Ciiz : 10; SU,re: S 

ibn Ishak diyor ki : Mahzum kabilesinden Abd'ill-Esed oglu Esved 
~Iktl. Bu kotu huylu, §irret bir adamd1. Ve dedi ki : And ediyorum Al
lah'a ki mutlak §ekilde onlann su birikintilerinden i~ecegl.m, ya da onu 
ytkaca~m. Yoksa bu ugurda olecegim. Esved ~Ikmca ona kar§I Abdill-

. muttalib'in oglu Hamza ~1ktl. Kar§Ila§tiklan vakit Hz. Hamza bir dar
be indi~i fizerine. Esved'in aya~ burkuldu ve yan diz iistu su birikin
tisinin oniine du§tii. Beli listu dogrularak aya.gtm dikmek istedi. Sonra 
havuza dogru surfinmeye ba§ladi. Zanmnca yeminini yerine getirmek 
istiyordu. Hz. Hamza (r.a.) pe§ini ta'kib etti ve .bir darbe ile havuzun 
oniinde oldlird\L 

Ondan sonra Utbe ibn Rebia ~Iktl. Yamnda Rebia oglu ~eybe ve 
kendisinin oglu Velid ibn Utbe vard1. Saflardan aynlmca meydan 
okudu. Ona kar§I ansar'dan u~ gen~ ~Iktl. Bunlar da Haris ve Afra'mn 
~cuklan A vf ve Muavviz'di. Bir digeri de Abdullah ibn Revaha denilir 
er ki§iydi. Kimsiniz dediler, biz Medine'li ansardan bir topluiuguz diye 
kar§Ihk verince bizim size ihtiyacimiz yoktur, dediler. (ibn ishak diyor 
ki : Utbe ansar'h gen~lere §Oyle dedi. Siz denk ve efendi ki§ilersiniz. Biz 
sizi degil, kendi kavmimizi istiyoruz.) Sonra bir munadi seslendi ve 
dedi ki: Ey Muhammed, kar§Imiza kendi kavmimizden denk birisini 
~lkar. Bunun fizerine Rasulullah buyurdu: <(Kalk ey Halis oglu Ubey
de, ey Hamza ve Ali». .. Bunlar kalklp da du§mana dogru yakla§mca 
kimsiniz, dediler. Hz. Ubeyde; ben Ubeyde'yim, dedi. Hz. Hamza'da; ben 
Hamza'y1m, Hz. Ali ise; ben Ali'yim, dedi. Bunun uzerine onlar; evet, 
denk kimseler, dediler. Hz. Ubeyde meydana atildi i~lerinde en ya§li 
olan Utbe ibn Rebia'yd1. 0 kar§I ~1kt1. Hz. Hamza meydana atildi~nda 
Rebia oglu ~eybe ~1kt1 kar§Isma ... Velid ibn Utbe'ye de Hz. Ali kar§I 
koydu. Hz. Hamza, hi~ aman vermeden ~eybe'nin uzerine yurudu ve 
oldlirdu. Hz; Ali de fusat vermeksizin Velid'i Oldfirdu. Ubeyde'ye gelin
ce, Ubeyde ile Utbe arasmda birk~ darbe cereyan etti. Her ikisi de di
gerine isabet ettirdi ve yaralad1. Ama ~ ile Ali, klll~lanm kmmdan 
~Ikararak Utbe'nin uzerine ylirudiller ve sald1rd1lar. Arkada§lanna yar
dimci oldular: 

Ibn 1ishak diyor ki : Sonra insanlar, birbirlerillin ic;erisine girdiler 
ve birbirle1:irie yakla§tllar. Ama Raslilullah emir buyurmu§tU, kendisi 
emredinceye kadar hamle yapmamalan huslisunda. Ve demi§ti ki: 
Eger Kurey§'liler sizi Sikl§tlracak olurlarsa, siz onlara ok atarak kar§I 
koyun. Sonra Rasulullah safian yararak ~admna geldi ve ic;eri girdi. i~er
de yalmz Hz. Ebubekir vard1, ba§ka kimsecikler yoktu. Hz. Peygamber, 
Rabbma dua ediyor ve va'dettigi zaferin tahakkuk etmesini istiyordU:. 
Ve dedikleri arasmda §U da vardl: Ey Allah'1m, eger bugun §U toplulu
gu d~ helak edecek olursan bir daha Sana ibadet edecek kimse. kal-

pll 
be 
tu 
du 

de 
kil 
ey; 

(~ 

r8J 
n 
ka 
kll 
ti 

ale 
la1 



Enfal. 61-63} HADlSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFStR1 3371 

maz .. . Ebubekir de §Oyle diyordu: Ey AUah'm nebisi. Rabbm muhak
kak vaadin.i tahakkuk ettirecektir ... 

Makrizi'nin «imta el-Esma» adll eserinde §U rivayet zikredilir· : Ab
dullah bin Revaha Rasiilullah'a dedi ki: Ey Allah'm Rasiilii, ben se
ninle isti§are etmek istiyorum. Gerc;ekten de Rasulullah, isti§8.re edil-· . ' 

mek istenenlerin en biiyiigu ve en ulusuydu. Allah Teala §iiphesiz vaa-
dini yerine getirmekten c;ok daha ulu ve biiyiiktiir. Buna kar§Illk Rasu
lullah buyurdu ki : Ey Revaha ogiu, Allah vaadini pic; yerine •getirmez 
mi? ~iiphesiz Allah vaadinde yalan c;1kmaz. 

ibn Ishak diyor ki: RasuluHah c;admnda iken, bir hafakana ka
pilrm§tl. Sonra birden uyamverdi ve buyurdu : Miijdeler olsun ey Ebu
bekir, i§te .geldi sana Allah'm zaferi. i§te §U Cibril, atlmn yelelerinden 
tutmU§ ko§turup geliyor. i§te §U da iki ayag1 arasmda c;1kan toz ve 
duman ... 

Hz. Omer'in kolesi Mihca, bir ok isabeti ile olmii§tii. Ve i§te Bedir'
de mlisliimanlardan ilk olen buydu. Ona Harise ibn Siiraka, su biri
kintisinden ic;erken bir ok · att1 ve bogazma isabet etti. Allah rahmet 
eylesin o da §ehid oldu. 

Sonra Rasulullah c;1ktl ve onlan sava§a te§vik etti ve buyurdu: 
c<~Muhammed'in nefsi yed-i kudretinde olan Allah'.a yemin ederim ki 
kim bugiin onlarla sava§Ir, ka<;madan ilerleyerek sab1rla ve hesabh ola
rak oldiirilliirse §iiphesiz Allah onu cennetine idhal eder. Beni Sele
me'nin karde§i Umeyr ibn Hammam elinde hurma yiyordu. Bunu du
yun~le dedi: Ne iyi, ne iyi. ~imdi benimle cennete girmek ara
smda sadece §Unlann oldiirillmesi mi var? Sonra birden elindeki hur
_malan 'f1rlatt1 ve kllicim ald1. Sava§tl da saV'a§tl. En sonunda rahmet-i 
ilahiye'ye gark olarak oldii. 

ibn Ishak diyor ki: Bana As1m Ibn Orner ibn Katade anlatt1. Af
ra'mn oglu Avf ibn Haris dedi ki : Ey Allah'm Rasulii .. . Allah; kulla
nndan kime giiler? Rasulullah buyurdu: Elini dii§mana daldmp da 
kaybedene ... Bunun iizerine o, iizerindeki z1rh1 Siy1rd1 ve att1. Sonra 
k1hc1m c;ekti ve ba§ladi dogii§meye. En sonunda o da All.ah'm rahme
tine ula§tl. 

ibn Ishak diyor ki : Bana Muhammed ibn Muslim ibn ~ihab ez
Ziihri, Abdullah ibn Sa'lebe'den anlatlyor : 0 kalabahkla kar§Ila§Inca 
herkes birbirine girdigi vakit Ebu Cehil dedi ki: Allah'Im s1la-i rahmi
mizi kestin, bize bilinmeyen §eyleri verdin. Yann, ondan intikam alma 
giiniidiir. . 

ibn ishak diyor ki: Sonra Rasulullah yerdeki kumlarda.n bir avuc; 
ald1 ve onunla Kurey§'lilere dogru y6neldi ve buyurdu : Yiizleri arka
lanna donsiin. Sonra avcundaki kumlarl iizerlerine serpti ve ashabma 
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emretti : Direnin, dedi. En sonunda hezimet olmu§tu. Allah'm emriyle 
KureY§'in ileri gelenlerinden oiduriilenler oldiiriildii, esir edilenler esir 
edildi. Miisliimanlar, Kt,lrey§'lileri ellerinden tutup teslim atmaya ba§la
dlklan zaman, RasUlullah ~admnda bulunuyordu. Sa'd ibn Muaz da 
~admn kapl.Smda kill~ lru§Rnmi§ olarak dikilmi§ duruyordu. YA!llndt.l 
ansar'dan bir ki§i daha . vard1. . Rasulullah'l koruyorlardi. Dii§mamn 
onun iizerine dogru yiiriimesinden ~ekiniyorlard1. Bana anlatildtguJ,a 
gore; Rasulullah, Sa'd ibn Muaz'm yiiziinde yapllanlardan dolayt bir 
iiziintii hissetti. Ve buyurdu : Allah'a yemin ederim ki ey Sa'd, sanki sen 
adamlaniDizm y,apt1g-tndan ho§lanmtyorsun. Sa'd dedi ki : Vallahi 
dogru ey Allah Rasulii. Bu, daha ilk vak'ayd1. Allah §irk ehlini elitnize 
dii§iirdii. Adamlan geri btrakmaktansa oldiirmek daha iyi olurdu, . dedi. 

. ibn Ishak diyor ki : Bana Ma'bed oglu, Abdullah oglu Abbas an
latti. 0 da baz1 yakmlanndan duymU§tu. Rivayet Ibn Abbas'tan Rasu
lullah o gun ashabma §Oyle demi§ti : Iyice biliyorum ki Ha§im ogulla
nndan ve digerlerinden baz1 kimseler zorla sava§a getirilmi§ler; Onlan 
i:ildiirmemize liizum yok. Sizden her kim, H8.§im ogullanndan birisiyle 
kar§tla§trsa sakm Oldiirmesin onu. Esed kabilesinden Haris Ibn Hi§am'm 
oglu Ebu'l~Bahterl ile kar§tla§an da onu oldiirmesin. :Abdillmuttalib 
oglu Abbas'1 goren de sakm onu Oldiirmesin. Qiinkii o da zorla getiril
di harbe. Utbe Ibn Rebia'run oglu Ebu Huzeyfe bunun iizerine dedi ki : 
Biz gocuklanmtZI ve babalartmtzt, karde§lerimizi ve akrabalanm1z1 61-
diirelim de Abbas'r m1 btrakahm? ... Allah'a yemin 'ederim ki §ayet ben 
onunla kar§Ila§Irsam kthctmla delik de§ik ederim. Bu haber Rasulul
lah'a ula§mca Hattab oglu Omer'e dedi ki : Ey Eba Harfs. (Orner diyor ' · 
ki, Allah'a yemin ederim ki Rasftlullah'm beni bu lakabla andlg-t ilk 
giindii o). Insan, peygamberin amcastrun yiiziine kthgla vurabilir mi? ... 
Hz. Orner bunun iizerine dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, btrak da onun 
boynunu §U klh~la: vuraytm. Allah'a yemin ederim o miinaf1k olmu§. 

Ebu Huzeyfe diyor ki : 0 ·giln ooyledigim bu sozden hala korka
nm. Nas1l benim giinahtmm bagu~lanaca~~ bilmem. Ve o da, miirted
lerle giri§ilen sava§ta Yemame giinii §ehid olanlar amsmda bulunu
yordu. Ibn Hi§ani diyor ki: Rasulullah, Ebu'l-Bahterl'yi oldiirmekten 
nehyetmi§ti, ~iinkii peygamber Mekke'de iken ona hi~ dokunmayanlar
dan birisiydi. Peygambere hi~ bir giin eziyet etmemi§, kotiiliikle mua
mele etmemi§ti. Beni Ha§im'le, Muttalib ogullarma kar§l giri§ilen boy
kot mukavelesinin yaz1h bulundugu kag1d1 ytrtanlardan birisi de oydu. 
Fakat esir olmak istemediginden, bunun i9in kar§l geldiginden oldii
riilmii§tii de. 

_ Ibn Ishak diyor ki : Bana Abdullah Ibn Ziibeyr'in oglu Yahya -ap
lattL Babasmdan _ rivayet etti. Umeyye :i:bn Halef benim Mekke'deki 
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dostlanmdandl. 0 zaman benim ad1m Abdi Amr idi. Miisliiman olunca 
Abdurrahman arum ald1m. Biz, Mekke'de bulundugumuz s1rada o be
nimle kar§Ila§tigmda derdi ki: Ey Abdi Amr. Babanm sana taktlg1 ismi 
b1raktm da ba.§ka bir isim mi sec;tin? Ben; evet, derdim. 0 ise ben, 
Rahman'1 tamnnyorum. ikimizin arasmda bil"§ey bulahm da onunla. 
c;ag1raYlm seni. Sen de . biliyorsun ki, ilk admla c;agird1g1m zaman bana 
kar§Ihk vermeyeceksin. Ben ise kabul etmedigim bir adla seni c;agir
mam, derdi. 0, bana Abdi Amr diyerek c;$rd1g1 zaman hie; cevab ver
memi§tim kendisine. Bunun iizerine de~iim ki : Ey Eba Ali, istedigin ad1 
koy. 0 da bunun uzerine Abdiilillah diyelim sana, dedi. Ben de; olsun, 
dedim. Ve onunla kar§Ila§tlgirnlz zaman bana ey Abdiilillah derdi, ben 
de cevab verirdim ve konu§u~uk. Bedir giiniinde kar§Ila§tlginnzda o, 
oglu Ali ile duruyordu. Oglunun elini eline aJrni§tl. Ben de Zirhlanmi 
t;Ikarmi§, ta§Iyordum. Beni goriince,, ey Abdi' Amr diye seslendi. Cevab 
vermedim. Som·a: Ey AbdiUillah, diye bagmnca; evet, dedim. Beni . 
ahr ffilSffi dedi? Ben sana o ta§ldlgrn Zlrhlardan daha faydall olurum, 
dedi. Ben de peki, Allah emir verirse olur, dedim . . Ve elimdeki Zirhlan
mi attlm. Bilmiyorum kendisinin, bilmiyorum oglunun ellerini tuttum. 
Yani esir olarak ald1m onlan. Ve o, hep §6yle diyordu. Hie; bir zaman 
bugiinku gibi bir§eye rast1amad1m. Senin sute ihtiyacm yok mu? (Yani 
beni kim esir ederse, kar§Ihgrnda bol slit veren develeri fidye olarak 
veririm, onu demek _istiyordu). Sonra t;Iktlm, beraber yiiriiyordum. 

ibn ishak diyor ki: Bana E_bu Avn oglu Abdiilvahid anlattl. Ona 
Said ibn ibrahim anlatmi§, ona da babas1 durrahman ibn Avf'dan 
nakletmi§. Abdurrahman ibn Avf diyor ki: · eyye ibn Halef bana 
dedi ki : Ben, ogluyla kendisi arasmda duruyordu , ikisinin de ellerin
den tutmu§otum. Ey Abdiilillah, sizden gogsiindek1 deve ku§u telegiyle 
g-Oriilen adam kimdi. Ben> AM:illmtittalib oglu H za dedim. 0, i§te o 
yapt1 bize ne yapt1ysa dedi. .. Abdurrahman diyor ki : Allah' a yemin ede
rim ki ben onlan gotiiriirken Bilal rastlad1 bize. 0, Mekke'de iken miis
Iiimanhktan vazgec;mesi ic;in Bilal'e eziyet edenlerden birisiydi. <;oliin 
en k1zgm oldugu s1relarda Bilal'i gatiiriir, yak1c1 kumlann iizerine s1rt 
iistii yatmr, sonra emreder bir koca ta§ getirirler, Bilal'in gagsu iize
rine korlard1. :sonra derdi ki : Sen ya boyle kalacaksm, ya da Muham
med'in dininden vazgec;eceksin. Ama Bilal «Allah bir, Allah bir» diye 
kar§Ihk verirdi hep.i§te o giin ~firlerin reisi Umeyye ibn Halef Bilal'i 
gariince; o kurtulduysa bana kurtulu§ yoktur, dedi. Sonra Bilal yiiksek 
sesle bagmi1. Ey ansar, kafirlerin reisi Umeyye ibn Halef kurtulsa da 
kurtulu§ yoktur ona, dedi. Hemen c;evremizi sard1lar ve iizerimize c;ui
landilar. Adannn biri, k1hc1m. u~attl ve oglunun bacagma bir-darbe in
dirdi. Bunun iizerin~ Umeyye, oyle bir c;Igllk attl ki e§ine bir kere daha 
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rastlamad1m. Sonra dedi ki : Kurtar kendini, yoksa kurtulu§ imkam 
yak. Yemin ederim Allah'a ki kimse seni kurtaramaz. Sonra uzerine 

· k1ll<;lan ile birlikte hucum ettiler. Aynld1klan s1rada Abdurrahman §Oy
le diyordu: Allah aciSm BiHtl'e, merhamet etsin ana. Z1rh1m da gitti 
ve esirlerimle ezdi beni. 

ibn ishak diyor ki: Rasulullah (s.a.) sava~tan farig olunca, oiUler 
ara8mda Ebu Cehil'in aranmas1m emretti. Bana Zeyd oglu Sevr'in; 
ikrime'den, ibn Abbas'tan, Abdullah ibn Ebubekir'den rivayet ettigine 
gore Ebu Cehil'le ilk kar§Ila~an .Benu Seleme'nin karde§i Amr ibn Ce
muh'un oglu Muaz'd1. Baktlm ki kalaballk arasmda Ebu Cehil, <;evresi 
sanlmi§ bir aga<; gibi dikilmi§ duruyordu. Ve diyorlardl ki : Ebu Ha
kem'in elinden kurtulmaz o. Bunu i§itir i§itmez U.zerine dogru yliru
dum ve imkamm bulur bulmaz hamle yaptlm. Bir darbe indirmekle 
birlikte dizi ustu <;oktu. Vallahi onu, <;oktugu zaman etli k1smmm ara
smdan <;Ikan hurma <;ekirdegine benzettim. Bana oglu ikrime bir 
darbe indirdi ve elimdekini dU.§U.rdu. Ben, yammdaki bir deriye sanl
dlm. Or..unla sava§maktan zor kurtuldum. Tam bir glin boyu sava§tlm. 
Onu hep gerime ahyordum,- bir f1rsatim bulur bulmaz uzerine a~rm 
attim ve onu yere du§iirdiim. 

Sonra Ebu Cehil'le kar§Ila§tl. Muavviz ibn Afra ana bir darbe in
dirdi ve s1rt iistii y1ktl. Muavviz onu oldurunceye kadar ba§mda durdu. 
Sonra Rasulullah (s.a.) m Ebu Cehil'i aramak uzere gonderdigi emre 
binaen Abdullah ibn Mes'ud ana rastlad1. Bana kadar varid olan riva
yete gore Rasulullah (s.a.) buyurmu§tu: Bakm1z, OlUler arasmda dizin
de bir yara· izi alan varsa odur. <;:Unkii birgiin ben onunla <;at1§tlg1mda 
Abdullah ibn Cuda'mn yamnda iki <;ocuktuk biz. Ve yavll§<;a onu ittik, 
diz kapagmm iizerine dii§tii ve diz kapagmda o dii§U.§iin izi ·kaldl. Abdul
lah ibn Mes'ud (r.a.) diyor ki: Ben, onu son nefesini al1rken buldum 
ve tamd1m. Ayag1m1 boynuna koydum, zaten o bana bir kere Mekke'de 
iken fena halde eziyet etmi§ ve uzerime <;ullanmi§tl. Sonra kendisine de
dim ki: Ey Allah'm dii§mam, Allah seni rezil etti mi? Neyle rezil etti? 
dedi. Ve bugiin ak1bet kimindir? dedi. Ben: Allah'm ve Rasuliiniin, dedim. 

ibn ishak diyor ki : Beni Mahzum kabilesinden bir adam, zanmm
ca ibn Mes'ud idi. ~oyle diyordu: Ey davar <;olYanlan. Ben yuksek bir 
yere <;Ikrm§tim. Sonra kafas1m kestim ve Rasulullah'a getirdim. Ve de
dim ki : Ey Allah'm Rasulu, i§te bu Allah dii§mam Ebu Cehil'in kafa
sidlr. Bunun iizerine Rasulullah buyurdu : Allah O'dur ki O'ndan ba§ka 
ilah yoktur. Sonra onun b~1m Rasulullah'm online attlm, o da Allah'a 
hamd etti. 

ibn Hi§am diyor k1 : Megazi ilmiriin ehli alan Ebu Ubeyde ve diger
leri, bana anlattilar ki Orner ibn Hattab (r.a.), Said ibn As•a rastla-
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1gmda ~yle demi§ti: Ben seni g<>riince i~inde bir§ey oldugunu sam· 
orum. Oyle zannediyorum ki; sen, babaru oldurdiigumii kabul ediyor
un. Eger onu Oldiirseydim, oldiirdugiimden dolaYJ. oziir dilemezdim. 

Halbuki ben, Hi§am ibn Mugire'nin oglu As•m iki dayiSim oldiirdiinl. 
Babana gelince; ben, ona rastlad1~m zaman okiiziin boynuzu ile ara
dl~ gibi o da ara§tmyordu. Amcas1 oglu Ali onu kasdetti ve oldiirdii. 

ibn ishak diyor ki: Bana Yezid ibn Nu'man, Urve ibn Ziibeyr'den 
nakletti. 0 da Ai§e (r.a.) den. Hasulullah (s.a.) oliileri kuyuya doldur
mayi emredince, hepsini bir yere doldurdular. Sadece Umeyye ibn Ha
.ef miistesna. <;iinkii o, Zlrhmm i~erisinde olduriilmii§tii. Sallamak iste
diler, eti par~aland1. Onu da yerle~tirdiler ve iizerine toprak ve ta§ at
'Ilar. Oliiler kuyuya doldurulunca Rasulullah (s.a.) durdu ve §6yle bu
yurdu: Ey kuyuda yatanlar. Rabb1ruzm size vaadettigini bir ger~ek 
0larak buldunuz mu? Ben Rabb1mm bana vaadettigini ger~ek olarak 
buldum. Hz. Ai§e (r.a.) diyor ki : Ashab1 peygambere §oyle dedi: Ey 
Allah'm Rasulii, Oliiler toplulugu ile mi konu§uyorsun? Rasulullah (s.a.) 
tuyurdu : Onlar, Rablarmm vaadettigi §eyin ger~ek oldugunu §imd.i 
grendiler. Hz. Ai§e (r.a.) diyor ki : Orada bulunanlar; senin soyledigi

ni i§ittiler mi? diyorlard1. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) i§ittiler de
medi de, ogrendiler dedi. 

ibn ishak diyor ki : Rasulullah oliileri kuyuya gommeyi emre~ 
dince Utbe ibn Rebia tutuldu ve firlatlldL -~Bana kadar gelen rivayete 
o-ore; Rasulullah (s.a.), Utbe ibn Rebia'nm oglu Ebu Uuzeyfe'nln yiizii
ne baklyordu. Ebti Huzeyfe'nin rengi degi§mi§ ve sararmi§tl. Bunun 
tizerine ~ulullah (s.a.) buyurdu: Ey Ebu Huzeyfe, oyle saruyorum ki 
oabanm durumundan dolaYJ. ic;ine bir§ey geldi. Veya buna benzer bir 
ifade kulland1. Bunun iizerine Ebu Huzeyfe dedi ki : Hayir, ey Allah'm 
Rasulii. Allah'a kasem ederim ki ne babamm durumundan, ne de dii§
·ugii ak1betten §iiphelenmedim. Yalruz babamdan sadece iyi gorii§, ah
:ak ve fazilet ogrendim. isterdim ki o da islam'a girip hidayete ersin. 
Fakat dii§tiigii ak1beti goriince. temenni etmeme ragmen kafir olarak 
cildiigiinii hatulaymca, i§te bundan dolayi hiizne dald1m. Bunun iize· 
rine Rasulullah Ebu Huzeyfe'ye hay1rla dua etti. 

Sonra Rasulullah, harp sahasmdaki e§yalan toplamalanru emretti. 
E§yalar topland1ktan sonra, miisliimanlar arasmda farkh gorii§ler be
.irdi. E§yalan toplayanlar; qunlar bizimdir, diyorlard1. Dii§manla ~ar
Pl§an ve dii§manm pe§inde gidenler ise; hayir, as1I bizim hakklmizdir, 
diyorlard1. 

Biz olmasaydlk siz bunlan elde edemezdiniz, diyorlard1. Rasulullah'l 
bekleyenler, dii§marun hiicumundan koruyanlar ise; vallahi siz o gam
mete bizden daha az miistehaksm1z. Biz onlan gordiik, ama dii§manm 
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Rasulullah'a hiicum etmesinden korkarak onu bekledik. Dolay1s1yla al
madik. Binaenaleyh biz, ganimete sizden daha fazla hak kazand1k ve 
miistahak1~, diyorliardi. 

ibn ishak diyor ki : Bana Abdurrahman ibn Haris anlattl, ona da 
Siileyman ibn Mftsa Mekhul'den, ona da Ebu Ummame el-Bahili anlattl. 
Diyor ki; ben Ubade ibn Samit'e ganimetlerden sordugumda l}oyle dedi : 
Biz, Bedir'de bulunanlar hakkmda nazi! oldu o ayet. <;iinkii ganimetler 
hususunda ihtilata diil}rnii!}tiik. Bir kiSmimizm kotii huyu tutmu~tu. 

Bunun iizerine Allah, onu elimizden ald1 ve Rasuliine verdi. Ve Rasu
lullah onu miisliimanlar arasmda el}it seviyede dag1tt1. 

ibn ishak diyor ki: Bana Abddiiddar oguHar1mn kardel}i Vehb'in 
oglu Nebih artlattl. ~oyle ki : Rasftlullah (s.a.) esirlerin yamna gelince; 
onlan, ashab1 arasmda paylal}tlrdl ve dedi ki : Esirlere iyi muamelede 
bulununuz. Umeyr ibn Hi§am'm oglu Ebu Aziz de esirler arasmdayd1. 
Ve Mus'ab ibn Umeyr'in baba-ana bir karde§iydi. Ebu Aziz dedi ki : 
Beni, karde§im Mus'ab ibn ·Umeyr'e-vefiniz. Ansar'dan ba§ka birisi onu 
esir ediyordu. Elini iyi tut, onun anasmm mall GOktur. Olur ki sana faz
la fidye verir, dedi. Ebu Aziz diyor ki : Beni, Bedir'de Rasulullah'm ya
nma getirdikleri zaman, ansar'dan bir kitlenin eline dii§tiim. Ak§am 
veya sabah yemeklerine bal}layacaklan -. zaman bana ekmek verirlerdi. 
Kendileri de hurma yerlerdi. <;iinkii Rasulullah bizim hakk1m1zda on
lara s1kl tavsiyelerde bulunmul}tU. i<;lerinden kimin eline bir' ekmek 
par<;asl ge<;erse, onu hemen bana uzatlrd1. Ben de utamr, tekrar onlar~ 

dan biri.sine verirdim. Onlarsa yine di::indiiriir bana verirlerdi. 
ibn Hi~m diyor ki : Ebu Aziz, Nadr ibn Haris'ten senra Bedir Sa

va§mda mii§riklerin sancaktarhgm1 yap1yordu. Karde§i Mus'ab ibn 
Umeyr, onu esir alan Ebu Yiisr'e soyleyecegi l}eyleri soyleyince, karde§i 
Ebu Aziz dedi ki ona : Ey karde§im, bunlara m1 tavsiye ettin beni? Bu
nun iizerine Mus'ab ona dedi ki : 0 benim karde§im, b1rak onu. Anne
sinden Kurey§'liler arasmda fidye verilenlerin en iistiin bedelini iste
diler ve dort bin dirhem kar§Ih~nda sahverdiler. 

ibn ishak diyor ki: Sonra Kureyl}'liler, esirlere fidye vermek i<;in 
adam gonderdiler .. . (Seyyid KU'tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VI, 391-449). 
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64 - Ey Peygamber; Allah, sana ve sana tabi olan 
mii'minlere yeter. 

65 - Ey Peygamber; . mii'minleri sava~a te~vik et. 
Eger sizden sabreden yirmi ki~i bulunursa; ikiyiiz ki~iyi 
maglub ederler. Eger sizden yuz ki~i bulunursa; kiifret
mi~ olanlardan binini maglub ederler. <;iinkii onlar anla
mazlar giirllhudur. 

66 - Simdi Allah yiikiinilzii hafifletti ve bildi ki; siz
de bir zaaf vard1r. 0 halde ~ayet sizden sab1rh yiiz ki~i 
olursa; ikiyiiz ki~iyi maglub ederler. Sayet sizden bin ki~i 
olursa; Allah'In izniyle iki bin ki~iyi maglub ederler. Ve 
Allah, sabredenlerle beraberdir. · 

Allah Size Yeter 

Allah Teala bu ayetlerde peygamberini - Allah'm salat ve selam1 
onun iizerine olsun- ve inananlar1 harbe, dii§manlarla ve akranlan 
ile vuru§maya te§vik ederek onlara yetecegini, inananlann sayis1 az, 
dii§manlarm sayllan ~ok olup cemaatleri pe§ pe§e gelse dahi onlara yar
dimci olaca~ru. dii§manlarma kar§l onlan destekleyecegini haber ver
mektedir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Osman ibn Hakim' 
in ... ~a'bi'den rivayetine gore o: ccEy peygamber, Allah sana ve sana 
tabi olan mii'minlere yeter.>> ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Allah, sana 
da seninle birlikte haz1r bulunanlara ·da yeter. Ata el-Horasani ve Ab· 
durrahman ibn Zeyd'den de bu a~1klamanm benzeri rivayet edilmi§tir. 
Bunun i~indir ki Allah Teala: ccEy Peygamber mii'minleri sava§a te§
vik et» buyurmu§tur. Allah Rasulii (s.a.) bu sebeple dii§man kal'§Ism
da ashabm1 saf halinde dizerken onlan sav~a te§vik ederdi. Nitekim 
Bedir giinii mii§rikler, kalabahk say1lan ve iistiin haZirllklan ile kar§l
lanna durdugunda, ashabma §6-yle buyurmu§tU : Geni§ligi g6kler ve 
yer kadar olan cennete kalklruz. Umeyr : Geni§ligi goklerle yer kadar 
m1? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.) evet, buyurunca; peh peh, dedi. 

Tefsir, C. VII F . 212 
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Allah Rasulii: Seni peh peh demeye sevkeden nedir? diye sordular. 
Onun ehlinden olabilmem umudu, dedi. Hz. Peygamber : Sen, muhak-

. kak onun ehlindensin, buyurdular. Umeyr ilerledi ve klllcmm k1m kl
nldl. Bir miktar burma ~1kar1p onlardan yemeye ba§ladl. Sonra onlan 
kab1yla birlikte elinden at1p: Bunlan yiyecek kadar ~affil§Sam bu 
ne uzun hayatt1r, diyerek ilerledi ve katledilineeye kadar sava§tl. Allah 
ondan ho§nud olsun. 

Said ibn el-Miiseyyeb ve Said ibn Ciibeyr'den rivayete gore; bu 
ayet, Orner ibn Hattab miisliiman oldugunda nazil olmu§tur. Onunla 
saytlan k1rka ula§mi§tl. Ancak bu §iiphelidir. Zira ayet, hicretten sonra 
olay ise hicretten once Mekke'de olmu§tur. Pln dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala inananlara miijdeleyerek §Q,yle emrediyor : «Eger sizde 
sabreden yirmi ki§i bulunursa; ikiyiiz ki§iyt maglub ederler. Eger siz
den yiiz ki§i bulunursa; kft.fretmi§ olanlard.an binini maglub ederler.» 
Her . bir ki§i, on ki§iye kar§Ihktlr. Sonra bu erilir neshedilmi§ ve fakat 
miijde kallnl§t1r. Abdullah ibn Miibarek cler ki : Bize Cerir ibn Ha
zim'in ... 'ibn Abbas'tan rivayetine g6re; o, t~oyle demi§tir : ccEger sizden 
sabreden yirmi ki§i bulunursa; ikiyiiz ki§iJTi maglub ederler.» buyurul
du. Boylec'e Allah Teala; saytyt onlardan hafiifletirken bu hafifletilen 
olc;ii kadar sabn da azalttl. Bu hadisin bir benzerini ·Buhari de ibn 
el~Miibarek'den rivayet etmi~tir. 

Said ibn Mansur der ki: Bize 1Siifyan'm .. . ibn Abbas'tan rivayetine 
gOre o, bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir : Onlardan yirmi ki§inin, ikiyiiz 
ki§iden k~mamas1 farz kllmmi§tlr. Son .ra ~llah Tea.Ia onlara hafif
letti de : cc~imdi Allah, yiikiiniizii hafifltatti ve bildi ki; sizde bir zaaf 
vardlr ... >> buyurdu. o ha,lde yiiz ki§inin, ikiyiiz ki§iden k~mas1 gerek
mez. (yarWjma:14). Bu hadisin bir benze rini Buhari de Ali ibn Abdul
lah'tan, o da Siifyan'dan rivayet etmi§t'ir. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana ibn Ebu Necih'in Ata'dan, onun 
ibn Abbas'tan rivayetine gOre o, §Oyle ·demi§tir: Bu ayet nazi! olunca, 
miisliimanlara ag1r geldi ve yirmi ki§in in ikiyiiz ki§iyle, yiiz ki§inin . bin 
ki§iyle savWjmasl gozlerinde biiyiidii. Allah Teala onlara bunu hafifletip 
diger bir ayetle kald1rd1 ve : cc~imdi Allah, yiikiiniizii haf'Lfletti ve bildi 
ki; sizde bir zaaf vardtr ... n buyurdu. I>ii§manlanmn yans1 kadar olun
ca dii§manl1.rmdan ka~malan . elbette onlara yara§maz. Bundan az ol- · 
duklannda ise, onlarla sava§mak iizei ·Ierine vacib degildir, onlan gor
mezden ,gelmeleri caizdir. Bu ~orii§iin bir benzerini Ali ibn Ebu Talha 
ve Avfi, ibn Abbas'tan rivayet etmi§Ie rdir. ibn Ebu Hatim, bu gorii§iin 
benzerinin; Miicahid, Ata, ikrime, Ha tsan, Zeyd ibn Eslem, Ata el-Ho
rasani ve Dahhak'dan rivayet edildig ini soyler. . 

HM1z Ebu Bekr ibn Merduyeh d er ki : Miiseyyeb ibn ~erik kana-
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llyla ibn Orner (R. Anhiima) dan rivayete. gore o: <cEger sizden sab
·eden yirmi ki§i bulunursa; ikiyiiz ki§iyi maglUb ederler.)) ayeti hak
kmda §Oyle derni§tir: Bu ayet, Muhammed (s.a.) in ashabi olan bizler 
hakkmda nazil OlffiU§tUr. 
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67 - Hi<; bir peygambere yeryuzunde sav~rrken 

zaferler kazan1ncaya kadar esirler almas1 yara~maz. Ge
<;:ici dunya mahn1 istiyorsunuz. Allah ise ahireti istiyor. Ve 
Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 

68 - Eger daha onceden Allah'In ge<;:mi~ bir hiikmu 
olmasaydl, aldiklannizdan dolayi size buyUk bir azab 
dokunurdu. 

69 - Artlk elde ettigiiniz ganimetten hela.l ve temiz 
olarak yeyin. Allah'tan da. sak1n1n. <;unku Allah Gafur'
dur, Rahim' dir. 

imam Ahmed der ki: Bize As1m)n ... Humeyd'den, onun Enes (r.a.) 
den rivayetine gore o, §oyle demi'.§tir: Allah Rasulii (s.a.) Bedir giinii 
esirler konusunda insanlarla (ashabi ile) isti§arede bulunup: Muhak- · 
kak ki Allah Terua, onlara kar§I s.ize gii~ ve kuvvet verrni§tir, buyurdu
lar. Orner ibn Hattab kalk1p: Ey Allah'm el~isi, boyunlanm vur, dedi. 
Allah Rasulii (s.a.) ondan yiiziimii ~evirdi. Sonra Allah Rasulii (s.a.) 
doniip: Ey insanlar, muhakkak Allah, onlara kar§I size giic; ve kuvvet 
vermi§tir. Onlar, diin ancak sb:in karde§lerinizdi, buyurdular. Orner 
kalklp .: Ey Allah'm el~isi, boyunlanm vur, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) 
ondan yiiziinii ~evirip dondiiler ·ve insanlara aym sozii ooylediler. Ebu
bekir es-81ddik (r.a.) kalkti ve : Ey Allah'm el~isi, uygun geriirsen on
Ian affet ve onlardan fidyeyi kabul buyur, dedi. Allah Teala : <cEger 
daha onceden Allah'm ge~mi§ bir hiikmii olmasaydL .. >> ayetini indirdi. 
Bu hadisin bir benzeri, bu surenin ba§mda Miislim'in 'Sahih'inde ibn 
Abbas'tan rivayet edilen bir ha~.diste gec;:rni§ti. A'me§ der ki: Amr ibn 
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Murre kanallyla ... Abdullah'tan rivayete gore; o, §oyle demi~tir : Bedir 
giinii olunca Allah Rasulii (s.a.) : Bu esirler hakkmda ne dersiniz? bu
yurdular. Ebubekir : Ey Allah'm el<;isi, onlar senin kavmin ve ailendir. 
Onlan b1rak ve tevbeye davet et. Umulur ki Allah, onlann tevbesini 
kabul buyurur, dedi. Orner: Ey Allah'm elgisi, onlar seni (memleketin~ 
den) <;Ikardilar, seni yalanladllar. Yiirii, boyUnlanm vur, dedi. Abdul-

. lah ibn Revaha ise : Ey Allah'm el~isi, sen odunu bol bir vadidesin. 
Vadiyi ate§e ver sonra onlan ic;ine at, dedi. Abbas ise : Akraballk bagla
nm kopardm, dedi. Allah Rasulii (s.a.) onlara hie; bir cevab vermeyerek 
sustular. Sonra kalk1p ( c;ad1ra veya haymeye) girdiler. Bir k1s1m insan
lar : Ebubekir'in s6ziinii kabul buyuracak derken, diger baZilan : Orner' 
in saziinii kabul buyuracak. Diger baZilan ise: Abdullah ibn Revaha'
mn soziinii kabul buyuracak, dediler. Allah Ra.Sulii (s.a.) ~>nlarm yam
na c;Ikip §Oyle buyurdular : Muhakkak Allah TeaJa, baz1 kimselerin 
kalblerini siitten daha yum~k oluncaya kadar yumu§atmi§; bazila
;rmm kalblerini de, ta§tan daha sert olacak kadar sertle§tirmi§tir. Ey 
Ebubekir, senin benzerin ibrahim (a.s.) dir. 0 §6yle demi§tir : <<Bundan 
sonra bana uyan bendendir. Bana kar§l gelen kimseyi de Sana havale 
ederim. Muhakkak ki, Gafur, Rahim'sin.n (ibrahim, 36). Ey . Ebubekir, 
senin benzerin !sa (a.s.) dir. 0 §oyle demi§ti : «Eger onlara azab eder
sen §iiphesiz onlar Senin kullarmdlr. ~ayet bagi§larsan muhakkak 
ki Sensin Sen Aziz, Hakim.>> (Maide, 118). Ey Orner, senin de benzerin 
Mftsa (a.s.) d1r. «Mftsa: Rabb1rmz, mallanm yok et, onlarm kaJblerini 
s1k; c;iinkii onlar, can yak1c1 azab1 .gormedikge iman etmezler.n (Yunus, 
88) demi§ti. Ey Orner, senin benzerin Nuh (a.s.) dur. 0 da §Oyle de
mi§ti : «Rabb1m, kafirlerden yeryiiziinde yurt tutan hie; bir kimse bi
rakma.n (Nuh, 26). Sizler .fakirlersiniz. Onlardan hic;birisi ya fidye, ve
ya boynunun vurulmasi olmadan sizden kurtulmasm. ibn Mes'ud der 
ki : Ben: Ey Allah'm elc;isi.! Siiheyl ibn Beyda baric;; zira o, islam'I 
zikretmi§tir. (soylemi§tir.), dedim. Allah Rasulii (s.a.) sustular. Gok
ten ba§Ima ta§ dii§mesinden o giinde oldugu kadar hie; korktugumu ha
ttrlamiyorum. (bilmiyorum.) Nihayet Allah Rasulii (s.a.) : Siiheyl ibn 
Beyda haric;, buyurdular da Allah Teala: «Hie; bir peygambere yeryti
ziinde sava§Irken, zaferler kazamncaya kadar esirler almas1 yara§
maz ... » ayetini indirdi. Hadisi imam Ahmed ve Tirmizi, Ebu· Muaviye 
~anahyla A'me~fden; Hakim de Miistedrek'inde rivayet etmi§lerdir. 
Hakim; had,isin isnadmm sahih oldugunu, Buhari ve Miislim'in tab
ric etmediklerini s0yler. Had~si HafiZ Elm Bekr ibn Merduyeh de Ab
dullah ibn Orner ve Ebu Hiireyre (R. Anhiima) den, onJar da Hz. Pey
gamber (s.a.) den rivayet etmi§lerdir. Bu konuda bir de Ebu Eyylib el-

1 Ansari hadisi var<hr. · 

Enfai, 

i 
dir
ki o, 
ic;indl 
cUd e 
§6yle 
sar'm 
gidey 
ansar 
yemii 
sulii 
sulii 
onun 
ederil 
ban a 
sen in 
Ravi 
iundt 
ile is1 
Ian 'f 
ziindE 
ayetil 
hari 

s 
den r 
(s.a.) 
fidye 
diiriil 
dedilE 
riv.ayt 

i 
lah R 
seniz 
yeder 
der k 
me g1 
den r 

~ 

bast·~ 

esirle 
nurdl 



Enfal, 67-69) HADlSLEP.LE KUR'AN-I KERIM TEFSiRt 3381 

ibn Merduyeh ve Miistedrek'inde Hakim, -laf1z ibn Merduyeh'in
dir- Ubeydullah ibn Mllsa kanallyla ... ibn Omer'den rivayet ederler 
ki o, §oyle demi§tir : Bedir giinii esirler almd1gmda Abbas da onlarm 
i<;inde idi. Onu ansardan birisi esir etmi§ti. An~ar onu i:ildiirmekle teh
dld etmi§ ve bu, Hz. Peygamber (s.a.) e ul~mi§tl. Allah Ra.sillii (s.a.) 
§i:iyle buyurdular: Bu gece amcam Abbas yiiziinden uyumadim. An
sar'm onu i:ildiirmii§ olduklanm ~and1m. Orner, Efendimize·: Onlara 
gideyim mi? diye sordu. Ve Hz. F~ygamber'in evet, buyurmas1 iizerine 
ansar'a vanp onlara: Abbas'! b1rakimz, dediler. Onlar: Hayir, Allah'a 
yemin olsun ki onu birakmayiz, dediler. Orner kendilerine : Allah Ra
sulii (s.a.) nun nzas1 olsa bile mi? diye sordu. Onlar: Eger Allah Ra
sUlii (.s.a.) nun nzas1 i<;in ise al, dediJer de Orner onu ald1 ve Abbas 
onun eline ge<;ince kendisine : Ey _Abbas, miisliiman ol. Allah'a yemin 
ederim ki senin miisltlman olman, Hattah'm miisliiman olill.afmdan 
bana daha sevimlidir. Bunun sebebi, ancak Allah Rasulii (s.a.) niin 
senin miisliiman olmandan <;ok ho§lanaca[pm gi:irmii§ olmandir, dedi. 
Rav1 §i:iyle . devam eder : Allah RasiUli ·(s.a.) Ebubekir ile isti§arede bu
iundu da Ebubekir: Onlar; senin a§iretindir, onlan sallver, dedi. Orner 
ile isti§arede bulundu ve o: Onlan oldiir, dedi. Allah Rasulii (s.a.) on
Ian fidye kar§Illgl b1rakti da Allah Teala : <<Hi<; bir peygambere yeryii
ziinde sava§Irken zaferler kazamncaya kadar esirler almaEI ya~maz ... >> 

ayetini indirdi. Hakim bu hadi.sin isnad1mn sahlh oldugunu, fakat Bu
hati ve Mii.slim'in tahric etmediklerini sayler. 

Siifyan es-sevri der ki : Hi§am ibn Hassan kanallyla ... Ali (r.a.) 
den rivayete gore o, §i:iyle demi§tir :1 Bedir giinii C.ibril Hz. Peygamber 
(s.a.) e gelerek: Ashabm1 esirler konusunda serbest b1rak : Dllerlerse 
fidye alsmlar, dilerlerse gelecekte onlann miktannca kendilerinden ol
diiriilmek iizere onlan i:ildiirsiinler, dedi. Onlar: Fidye ve i:ildiirillme, 
dediler. Hadisi Tirmizi, Nesei ve. Sahih'inde ibn Hibban, Sevri kanallyla 
rivayet etmi§lerdir ve bu, ger<;ekten garib bir hadistir. 

ibn Avn, Ubeyde'den rivayetle Ali'nin §i:iyle dedigini nakleder: Al
lah Ra.sulii (s.a.) Bedir giinii, esirler hakkmda §Oyle buyurdular: Diler
seniz onlan oldiiriirsiiniiz, dilerseniz fidye kar§1llg1 onlan b1rak1r ve fid
yeden istifade edersiniz. Ve onlann saYismca sizden §ehid olur. Hz. Ali 
der ki: Yetmi§ ki§inin sonuncusu Sabit ibn Kays olmu§tur ki o, Varna
me giinii oldiirilldii. Allah ondan raz1 olsun. Bazilan bu hadisi, Ubeyde'
den miir.sel olarak rivayet etmi§lerdir ki en dogru.sunu Allah blllr. 

Muhammed ibn ishak der ki: ibn Ebu Necih kanallyla ... ibn Ab
bast'an rivayete gore o : «Hi<; bir peygambere yeryiiziinde .sava§Irken ... 
esirler almas1 yara§maz.» ayet-i .kerime'sini «Size buyiik bir azab olu
nurdu.)) klsmma gelinceye kadar okumu§ ve §i:iyle demi§tfr: Kendile-
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rine ganimet helal kllmmazdan once bu Bedir ganimetleridir. ~yle 
buyurur : Kendisine yakla~madtkc;a bana isyan edene azab etmeyecegi
me dair bir s5ziim olmasaydt, mutlaka aldlgmtz ~eylerden oturii size 
buyuk bir azab dokunurdu . . ibn Ebu Necih hadisi Mucahid'den de bu 
~ekliyle rivayet etm~tir. A'me~ der ki: Bedir'de bulunan kimselere azab 
etmeyecegme drur ondan bir hukum gec;mi~tir. Bu sozfin bir benzeri 
Sa'd ibn Ebu Vakkas, Said ibn Cubeyr ve Ata'dan darivayet edilm~tir. 
~u'be'nin Ebu H~im'den, onun Mut:ahid'den rivayetine gore o, ~yle 
demi~tir: «·Eger daha· onceden Allah'm (Onlann bagt§lanacagma dair) 
ge~mi~ bir hiikmii olmasaydL .. » Bu ac;tklamamn bir benzeri Sufyan 
es-Sevri ~Allah ona rahmet eylesin- den rivayet edilrni§tir; <<Eger 
daha onceden Allah'm ge~mi~ bir hiikmu olmasruydL .. » a yeti hakklnda 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan ~unlan rivayet eder : «Eger daha 
onceden Allah'm ('ganimetler ve esirlerin size helal .olduguna dair on
ceki kitabm anasmda yani astl kitabda) gec;mi§ bir hiikiim olmasaydt, 
aldtklanmz (esirler) dan dola'Yl size buyiik bir az~b dokunurdu.>> Allah 
Teala: «Ganimet olarak aldlklanmzdan yeyiniz.» buyurmu~tur. Avfi de 
bu a~tklanlayi ibn Abbas'tan naklederken bu g6r~un ayn1St Ebu Hti-

-reyre, ibn Mes'ud, Said ibn Cubeyr, Ata, Hasan el-Basri, Katade ve 
A'me§'ten de rivayet edilmi§tir. BOylece ((Eger daha onceden Allah'm 
ge~nti§ bir hukmu olmasaydl ... >l ayetinden maksad, bu ummete gani
metlerin helal kthnmasma dair hukumdiir. ibn Cerir --Allah ona rah
met eylesin- bu gor~ii tercih etmi§tir. Buhari ve Miislim'in Sahih'le
rinde Cabir ibn A.bdullah (r.a.) tan rivayet edilen §U hadis de, bu gorii§e 
delil getirilmektedir : Allah .Raswu (s.a.) ~oyle buyurmu§tur : Benden 
onceki peygamberlerden hi~ birisine verilmemi~ olan be~ §ey bana ve
rildi : Bir ayhk yoldan korku ile yardlm olundum. Yeryfizu bana mescid 
ve temi'z kllmd1. Benden once hie; kimseye helal . ktlmmarm~ken 
bana ganimetler helal ktlmd1. Bana ~efaat verildi. Her peygamber, kav
mine gonderilirdi; _ben ise bfitfil':\ . insanlara gonderildim. 

A'me§, Ebu Salih'ten, o da Ebu Hfueyre (r.a.) den rivayet ediyor 
ki Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu~tur: Bizden ba§ka hi~ bir ademog
luna ganimetler helal ktlmmamt§tlr. Bu sebepledir ki ~llah Teala: 
«Artlk elde ettiginiz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin. Allah'tan 
d~ sakmm. Qunku Allah Gafllr'dur, Rahim'dir.>> buyurm~tur ki i§te 
bu Strada (Bunun uzerine) esirlerden Jidye almt~lardtr. 

· imam Ebu Davud Sunen'inde Abdurrahman ibn el-Muoorek ka
nahyla ... ibn Abbas'tan rivayet eder ki Allah Rasulu (s.a.) cahiliye 
halklmn fidyesini, Bedir gfinu dortyfiz ktlrm§tlr. Alimlerin cumhuruna 
gore; esirler hakklndaki hiikum ~oyledir: imam, (devlet ba§kam) onlar 
hakklnda muhayyerdir; Kurayza ogullanna yaptldt{p gibi dilerse onlan 
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oldfuiir. Bedir esirlerine yap1ldJ.g1 gibi dilerse onlan mal kar§Ih~ ola~ 
rak fidye ile veya mtisliimanlardan esir olanlar mukabilinde fidye lie 
serbest buaklr. Nitekim Allah Rasulti \(s.a.), Seleme ibn Ekva esirleri 
i~inde bulunan bir cariye ile iki klz1 hakkmda bOyle davranrm§ ve on~ 
lann kar§Ihgmda mii§riklerin yanmda bulunan mtisliiman esirleri al
mi§tlr. imam dilerse esir ettiklerini kole olarak b1rakabilir. Bu; imam 
$3-fii ile alimlerden bir grubun mezhebidir. Bu busl1sta imamlar ara
smda ba§ka bir ihtilaf daha vardJ.r. Ki bu konu, f1klh kitablanndaki 
yerinde anlatllml§tlr. 

70 - Ey peygamber; elinizdeki esirlere de ki: Eger 
Allah kalbinizde hayrr oldugunu bilirse; sizden alinan
dan daha hayrrhsmi size verir ve sizi ba~~lar. Ve Allah 
GafllF' dur, Rahim' dir. 

71 - Eger sana hainlik yapmak isterlerse; daha once 
Allah' a da hainlik etmi!?lerdi de Allah, onlara kar!?I sana 
imkan ve kudret vermi~ti. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

Esirlere De Ki 

Muhammed ibn ishak der ki : Bana Abbas ibn Abdullah ibn 
Mugaffel'in ... Abdullah ibn Abbas (R. Anhiima) dan rivayetine gore; 
Allah Rasulii (s.a.) Bedir giini\ §Oyle buyurmllijtur: Ben biliyorum ki 
Ha§im ogullan ve ba§kalanndan baz1lan, bizimle sava§a ihtiy~lan yok~ 
ken istemeyerek ~Ikan:lrm§larcilr. Sizden kim, onlardan -yani Ha§im 
ogullanndan- birine rastlarsa; onu oldiirmesin. Kim, Ebu'l-Bahteri 
ibn Hi§am'a rastlarsa; onu oldiirmesin. Kim, Abbas ibn Abdillmutta
lib'e rastlarsa; onu oldiirmesin. Muhakkak ki o, zorla (istemeyerek) 
~Ikanlrm§tir. Ebu ?uzeyfe ibn Utbe .§Oyle dedi: Babalanl'ruZI, ~ocukla-. 
:prmZI, karde§lerimizi ve a§iretlerimizi Oldiirecegiz de Abbas'1 rm · b1ra~ 
kaca~z? Allah'a yemin olsun ki ona kavu§ursam onu k1h~la getirece
gim (kili~la oldiirecegim). Ebu Huzeyfe'nin bu oozii, Allah Rasulii (s.a.) 
ne ula§mca Orner ibn Hattab'a : Ey Ebu Hafs, --Orner der ki : Allah'a 
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yemin olsun ki Allah Rasulii (s.a.) beni ilk defa kiinyem ile \!a!Pnyor
du.- Allah Rasulii'niin amcasmm yiiziine k1llgla vurulur mu? diye 
sordu. Orner: Ey Allah'm el<;!i.si, bana izin ver (§U adamm) boynunu 
vuray1m. Allah'a yemin olsun ki o munat1k olmu§tur, dedi. Ebu Hu
zeyfe bundan sonra §oyle soylerdi: Soylemi§ oldugum bu kelimeden AI~ 

lah'a y:omin olsun ki hie; emniyyette olmad1m ve · Allah'm buna kar§Ihk 
bana §ehadeti (§ehidligi) keffaret olarak vermesine kadar ondan kork
maya devam edecegim. Nitekim Yemame giinii §ehid olarak oldiiriil
mii§tlir. Allah ondan raZI olsun. 

Yine ibn · Abbas'tan rivayete gore .o, §oyle demi§tir: Esirler iplerle 
bagh hapis iken Bedir giinii Allah Rasulii (s.a.) ak§amladL Gecenin 
ba§mda Allah Rasulu (s.a.) uyumami§tl. Ashab1 kendisine : Ey Al
lah'm elgisi, nigin uyumuyorsunuz? diye sordular. Abbas'1 baghyken 
inlemesini i§ittim. Onu sahveriniz, buyurdular. Abbas sustu ve Allah 
Rasulu (s.a.) uyudular. 

Muhammed ibn ishak der ki : Bedir giinii esirlerin gogunun fid
yesini Abbas ibn Abdiilmuttalib vetrni§ti. Zira o, zengin birisiydi. Kendi 
fidyesi olarak yiiz ukkiye altm vermi§ti. Buhari'nin Sahih'inde Musa 
ibn Ukbe kanahyla ... Enes ibn Malik'ten rivayete gore; ansar'dan ba
Zllan, Allah Rasulii (s.a.) nun yaruna girmek igin izin isteyip : Bize 
izin ver, k1z karde§imizin oglu Abbas'm fidyesini terkedelim, dediler. 
Allah Rasulii : Hayir, Allah'a yemin olsun ki ondan · bir dirhem bile 
birakmayacaksiruz, buyurdular. 

Yunus ibn Biikeyr'in Muhammed ibn fshak kanalfyla ... Zlihri'den, 
onun da isimlerini belirttigi bir cemaatten rivayetine gore; onlar §oyle 
deml.§lerdir: Kurey§, Allah R~u;Ulu (s.a.) ne esirlerinin fidyelerini gon
dermi§ti. Her _kavim esirlerinin raZI olduklan kadanyla fidyelerini ver
mi§ti. Abbas : Ey Allah'm el\!isi, ben, miisliiman idim, dedi. Allah Ra
sUla (s.a.) : Senin miisliimanh~ru Allah en iyi bilendir. Eger senin 
soyledigin gibi ise muhakkak Allah sana bunun kar§1llgm1 verecektiP. 
Ama senin. dl§ goriinli§iin bizim aleyhimize idi. Kendi fidyeni ve kar-

. de§leri ogullan Nevfel ibn Haris ibn Abdiilmuttalib ile Akil ibn Ebu 
Talib ibn Abdiilmuttalib'in ve miittefikin Haris ibn Fihr ogwlannm kar
de§i Utbe ibn Amr'm fidyeleri.pi de, buyurdular. Abbas : Ey Allah'm 
elgisi, bu benim yarumda yoktur, dedi. Hz: Peygamber : Sen ve 
Umm'iil-Fadl'm gomdiigii mal nerede? Hani sen ona; bu mal, 
ogl!llanm Fadl, Abdullah ve Kusem'indir, demi§tin, buyurdular. 
Abbas : Allah'a yemin olsun ki ey Allah'm elgisi, ben senin Al
lah'm elgisi oldugunu kesin olarak biliyorum. Bu oyle bir §eydi 
ki ben ve Umm'iil-Fadl'dan ba§ka hig kimse bilmiyordu. Ey Al
lah'm elgisi, benim yarumda olan mahmdan almi§ oldugunuz yirmi 
ukkiyeyi benim igin Sayimz, dedi. Allah Rasulii (s.a.).: Hayir, bu AI-
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la.h'm senden bize vermi§ olrlugu ~eydir, buyurdular. Abbas da kendi
nin, iki karde~inin, iki oglunun ve dostunun fidyelerini verdi de bu hu
susta Allah Teala: «Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki: Eger Al
lah kalbinizde haYJ.r oldugunu bilirse sizde olandan daha haYJ.rhS1m 
size verir ve sizi bagi§lar. Ve Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» ayetini in
dirdi. Abbas der ki : Allah Teala yirmi ukkiyenin yerine bana yinni 
kole verdi. Hepsinin de elinde c;;ah§tlracag1 mall vard1. Bununla birlikte 
ben Allah Teala'nm beni ba~~layac$m da umar1m. Bu hadisi ibn 
ishak da ibn Ebu Necih kanahyla ibn Abbas'tan rivayetle yukardaki 
~ekline yakm olarak bu ayetin tefsirinde rivayet etrni§tir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize ibn Veki'nin... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore Abbas ~oyle demi~tir : ccHic;; bir peygambere yeryiiztinde 
sava§Irken zaferler kazamncaya kadar esirler almas1 yara§maz.,) ayeti 
benim hakimda nazil olrnu§tur. Hz. Peygamber (s.a.) e mtisliiman ol
dugumu haber vermi~ ve ondan, benden almrni§ olan yirmi ukkiyeyi 
benim fidyeme saymasm1 isterni§tirn. Bunu kabul buyurmad1lar da, 
Allah Teala buna bedel olarak bana mahmm . elinde oldugu ve hepsi 
de ticaret yapan yirmi kole bah§eyledi. 

Yine ibn ishak der ki: Bana Kelbi'nin ... Cabir ibn Abdullah ibn 
Riab'dan rivayetine gore; o §oyle demi§tir: Abbas ibn Abdillmuttalib 
§Oyle derdi : Allah'a yemin olsun ki ~llah Rasulii (s.a.) ne mtisltiman 
oldugumu haber verdigimde benim hakkimda nazi! olmu§tur ... Sonra 
ibn:_ ishak, hadisin kalamm yukardaki hadisde oldugu 'gibi zikretmi§tir. 

ibn Ciireyc der ki :. Ata el-Horasani'den, onun da .ibn Abbas'tan 
rivayetine gore : ccEy peygamber, elinizdeki esirlere de ki. .. » ayetinde
kiler Abbas ve arkada§land1r. ibn Abbas §oyle der: Hz. Peygam
ber (s.a.) e : Senin getirdigine iman ettik, senin, Allah'm elc;;isi oldu
guna §eha.det ederiz, ve kruvmimize kar§I sana ihlash davranmz, de
diler de Allah Teala: ((Eger Allah kalbinizde haYJ.r oldugunu bilirse; 
si~den almandan daha hayt~hsm1 size verir.ll ayetini indirdi. Size !man 
ve tasdik verir. Sizden almandan daha ha.y1rhsm1 size bah§eder. Daha 
once iizerinde bulundugunuz §irk kO§mayi ccsize bagi§lar)). Abbas §6yle 
derdi: Bi'zim hakk1m1ooa bu ayet inmemi§ olsa da diinya benim ol
saydi bunu istemezdim. Muhakkak ki 0 : ccSizden almandan daha ha
ytrhsmi size bagl§lar. n buyurmu~tur. Benden ahnandan, yiiz kat daha 
haytrhsmi bana vermi§tir. ((ISizi bagi§lar.)) buyurdu ki ben ba~§lanrni§ 
olaca~mi umaru:n. 

Bu ayet hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §Oyle 
der: Abbas Bedir gtinti esir olmU§ ve kendi fidyesi olarak kirk ukkiye 
altm vermi§ti. Bu ayet okundugunda Abbas §oyle derni§tir: Muhakkak 
AHah Teala, bize iki haslet verrni§tir ki onlann kaqihg~nda dunyanm 
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benim olmru:am asla istemezdim : Bedir giinu esir oimmj ve kendi fld
yem olarak ktrk ukkiye vermi§tim. Bana ktrk kOle bah§eyiedi. Ben Allah 
Teaia'mn bi'ze va'detmi§ oldugu bagt§lanmayi da dilerim (umanm). 

Bu ayetin tefsirinde Katade der ki: Bize anlatlldlgma gore Allah 
Rasulu (s.a.) ne Bahreyn mall seksen bin olarak getirildiginde ogle na
mazl ic;in abdest alrm§lardl. 0 gun susan hi~bir kirn8eye vermedi, iste
yen hic;bir kimseyi de mahrum b1rakmad1. Onu dagttmcaya kadar o 
gtin nama:z da kllmadi. Abbas'a ondan aimas1m ve avu~Iamasmt ~m
retti. Ve o da aldt. Abbas §Oyie derdi: Bu, bizden ahnandan daha ha~ 
ytrhdtr ve ben bagt§Ianma umanm. 

. Ya'kub ibn Sufyan der ki: Bize Amr ibn Asm1'm ... Humeyd ibn 
Hilal'den rivayetine ·gore; o, §6yl~ demi§tir: ibn ei-Hadrami Bahreyn'
den Allah Rasulu (s.a.) ne sekse~ bin gonderini§ti. Ne bundan once ve 
ne de sonra ona bundan daha ~dk mal gelmemi§ti. Bir hasmn uzerine 
dokiilup namaz i~in nida edildi. Allah R·asUlu (s.a.) gelip maim b~mda 
dikildiler. Mescid halkt (ehli) geldiler. 0 gun ne say1 ve ne de tart1 
vard1. Sadece avu~lama vardt. Abbas ibn Abdiilmuttalib gelip uzerin
deki bir ortuye avucu ile doidurdu. Sonra kalkmaya ~all§tl da giicu yet
medi. Ba§tm kaldmp Allah Rasuiu (s.a.) ne: Ey Allah'm el~lsi, §unu 
benim uzerime kaldmver, dedi. Allah Rasulu (s.a.) di§leri gorununceye 
kadar tebes,sum buyurup : Maim bir kiSmmt btrak ve gu~ yetirE:bilece
gin kadanm al, buy.urdular. 0 da oyle yaptt. Abbas giderken §Oyle di
yordu : Allah Teala, bize vaadetmi§ oldugu ikiden birisini bizim igin 
ger~ekle§tirdi. Digeri hakktnda ne yapaca~m bilmiyoruz. «Ey pey:gam
ber, elini·zdeki esirlere de ki ... » Sonra §oyle demi§tir: Bu, bizden all
nandan daha haytrhdtr. Allah'm digeri hakkmda ne yapacag-tru bilmi
yorum. Allah Rasulu (s.a.), ondan bir dirhem kalmaymcaya kadar, bu 
malm ba§mda dikilmeye devam buyurmu§lardtr. Anesine bir dirhem 
bile gondermedi ve sonra namaza gidip namaz ktldtlar. 

Bu hu.susta Hafiz Ebu Bekr el-BeyM.ki'nin rivayet ettigi di~er bir 
hadis §6yledir: Bize Ebu Abdullah el-Haftz'm .. . Enes ibn Malik'den ri
vayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) ne Bahreyn'den 
bir mal geimi§ti. Onu mescide · dokunuz, buyurdular. Bu; Allah Rasulti 
(s.a.) ne getirilen mallarm en ~ogu idi. Hz. Peygamber namaza c;tklp 
bu mala donup bakmadtlar. Namazt bitirince gelip yai1ma oturdular. 
Kimi gordu ise ona verdiler. 0 .Strada Abbas geldi ve : Ey Allah'm el~isi; 
bana ver. Ben, kendimin fidyesini ve Alil'in fidyesini verdim, dedi. Allah 
Rasulii (s.a.) de ona : AI, buyurdular. Avu~laytp elbisesine koydu. Son
ra kaldmp yiiklenmeye ~ah§tl da gii~ yetiremedi. Birlsine emret de 
bana kaldmversin,. dedi. Allah Ra5;Ulu; haytr, buyurdular. 0 halde sen 
beni~ uzerime kaidmver, dedi. Hz. Peygamber yine haytr, buyurdular. 
Abbas onun bir k1smm1 doktu. Sonra strtma yiiklenip gitti. Onun htr-
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sma §3.§tl~ndan dolayi Allah Rasuli.l (s.a.) gozden kayboluncaya kadar . 
gozii ile opu ta'kib etmeye devam buyurdular. Orada bu maldan bir dir
hem kalmaymcaya kadar, Allah Rasulii (s.a.) oradan kalkmarm§tlr. 
Bu hadisi, Buhari Sahih'inin muhtelif yerlerinde kesin ifadelerle ta'lik 
yaparak rivayet etmi§tir. ifadesi; «ibrahim ibn Tahman der ki. .. » diye 
ba§lar ve hadisi rivayet eder. BaZI boliimlerinde bu hadis, yukardakin
den daha tamamd1r. 

Allah Teala buyurur ki : «Eger (Sana a~1kladlklan sazlerinde) sana 
hainlik yapmak isterlerse; onlar (kiifretmek, Allah'1 inkar etmek sure
tiyle) daha once Allah'a da hainlik etmi§lerdi de, bun dan otiirii (Bedir 
giinii esir edilmek sfuetiyle) sana (onlara kar§l) imkan ve kudret 
vermi§ti. Ve Allah (onlann yapt1klanm) en iyi bilendir ve bunda hik
met sahibidir.» Katade bu ayetin dinden doniip mii§riklere iltihak etti
ginde (vahy) katibi olan Abdullah ibn Sa'd ibn Ebu Serh hakkmda 
nazil oldugunu s6ylemi§tir. ibn Ciireyc, Ata el~Horasani'den o da ibn 
Abbas'tan rivayet eder ki, bu ayet; senin i~in, kavmimize ogut verecegiz 
dediklerinde, Abbas ve arkada§lan hakkmda nazil olmu§tur. Siidd1 ise 
bu ayeti genel manasl ile tefsir etmi§tir ki bu daha §iimilllii ve daha 
a~1kt1r. En dogrusunu Allah bilir. 
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72 - Muhakkak ki iman edip hkret eden, mallanyla 
ve canlanyla Allah yolunda cihad edenler; barmd1np 
yard!m edenler, i~te onlar; birbirinin dostudurlar. !man 
edip de hicret etmeyenlere gelince; hicret edene kadar si
zin onlarla bir dostlugunuz yoktur. Sayet onlar da din hu
susunda sizden yard!m isterlerse; sizinle aralarmda mua- . 
hede bulunan bir kavim aleyhinde olmamak uzere, onla
ra yardrm etmek boynunuza borQtur. Allah yaptiklanniZI 
gorendir. 
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lman - Hicret - Cihad 

Allah Teala, inananlann s1mflanm zikredip onlan §U k1s1mlara 
aymr : Mallarmdan ve iilkelerinden \!Ikan, Allah'a ve .Rasuliine, dininin 
ikamesine yard1m etmek iizere gelen, bu . hususta mallanru ve nefisle
rini bolca sarfeden muhacirler. 0 esnadaki Medine halkmdan olan, mu
hacir karde§lerini evlerinde barmdmp onlan mallarmdan istifade etti
ren, onlarla birlikte sava§mak s11retiyle Allah ve Rasuliine yard1m 
eden miisliimanlardan ibaret ansar. i§te bunlar, birbirlerirun dostudur
lar. Yani onlardan her bireri, digerlerinin her bireri uzerinde hak sahi- . 
bidir. Bunun i<;indir ki Allah Rasulii (s.a.), muhacir ve ansar'm ara
smda karde§lik kurmu§, her iki§er ki§iyi. karde§ yapnn§tlr. Onlar bu 
karde§likle, akraballkla olan . mirasgr olmadan once ( akrababkla varis 
olanlann oniinde) birbirlerine varis oluyorlardL Nihayet bu, miras ayeti 
ile Allah Teala tarafmdan kaldmld1. Bu hQsfts Buhari'nin Sahih'inde 
ibn Abbas'tan rivayetle mevcuddur. Bunu Avfi ve Ali ibn E.bu Talha 
da ibn Abbas'tan rivayet ederler. Mucahid, ikrime, Hasan, Katade ve 
ba§kalarl da bOyle soylemi§lerdir. 

imam Ahmed der ki: :Size Veki'nin ... Cerir ibn Abdullah'tan ri
vayetine gore; Allah RasUlii (s.a.), §Oyle buyurmU§lard1r: Muhacirler 
ve ansar birbirlerinin dostudur. Kurey§'ten kerhen mfisluman olanlar 
ile Sakif'den azad edilenler de klyamet guniine kadar birbirlerinin dos
tudurlar. Hadisi, sadece Ahmed ibn Hanbel rivayet etmi§tir. 

HM1z Ebu Ya'la der ki: Bize §eyban'm ... ibn Mes'ud'dan rivaye
tine gore o, Allah Rasulii (s.a.) nii §6yle buyururken i§itmi§ : Muhacir
ler ve ansar, Kurey§'ten kerhen miisliiman olanlar ile Sakif'den azad 
edilenler, diinyada ve ahir~tte birbirlerinin dostudurlar. HM1z Ebu Ya'
la, bu hadisi Abdullah ibn Mes'ud'un Mfisned'inde bu §ekilde rivayet 
etmi§tir. 

Allah Teala ve RasUlii, Allah'm kitabmm bir <;ok ayetinde muha
cirler ile ansar'1 Orvm.ii§tur. Nitekim Allah Teala, §U ayetlerde §Oyle bu
yurmaktadlr : «1\,1uhacirlerden, ansar'dan en ileri ve onde gelenlerle, 
iyilikle onlara uyanlardan Allah raz1 olmU§tur. Onlar da Allah'tan ho§
nuddurlar. Hem onlara altmdan 1rmaklar akan cennetler hazulaml§
tlr ... » (Tevbe, 100), ccAndolsun ki Allah, peygamberin ve o gfi<;ifik amn
da O'na uyan muhacir ve ansar'm tevbelerini kabul etti.» (Tevbe, 117), 
c(Bu ganimetler; yurdlarmdan ve mallarmdan edilmi§ olan, Allah'tan 
bir lutuf ve nza dileyen, Allah'm dinine ve peygamberine yard1m eden 
fakir muhacirler igindir. i~te bunlar, sad1klarm kendileridir. Daha on
ceden o diyan yurd edinmi§ ve gogiislerine imam yerle§tirmi§ olanlar, 
kendilerjne hicret edip gelenleri severler. Ve onlara verilenler kaf§ISm-
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da bir ~ekememezlik duymazlar. Kendileri zarf1ret i~inde bulunsalar bile 
onlan kendilerine tercih ederler.)) (Ha~r, 8- 9). Allah Teala'nm: «Ve 
onlara verilenler kar§tslnda i~lerinde bir ~ekememezlik duyrnazlar.» 
(Ha~r, 9) a;yeti hakkmda soylenenlerin en giizeli §Udur : Onlar (ansar), 
Allah'm onlann hicret etmeleri iizerine kendilerine verdiklerinin iistiin
liigiinii ~ekememezlik etmezler. Ayetlerin zahirinden arila~tld1gma gore; 
muhacirler, ansar'dan onde tutulmu§tur. Bu, alimler arasmda ittifak 
ed.ilen bir huslis olup bunda ihtilaf etmemi§lerdir. Bu sebepledir ki imam 
Ebu Bekr Ahmed Ibn Amr Ibn Abdiilhalik el-Bezzar Miisned'inde §oyle 
demektedir: Bize Muhammed Ibn Ma'mer'in . .. Huzeyfe'den rivayetine 
gore o : Allah Rasulii (s.a.) beni, hicret ile ansar'dan olma arasmda 
muhayyer btraktl. Ben de hicreti se~tim, demi§tir. Sonra el-Bezzar ha
disi sadece bu yoniiyle bildiklerini soylemi~tir. 

Allah Teala : «lman edip de hicret etmeyenlere gelince; hicret ede
ne kadar sizin onlarla bir dostlugunuz yoktur.» buyurur ki; bunlar, 
inananlann ikinci s1mf1 olup, iman eden ve fakat hicret etmeyerek ba
diyelerinde (koylerinde) ikamet edi:mlerdir. Bunlarm sava§ta bizzat ha
Zlr bulunmalan dl§mda ne ganimette ve ne de be§te birde paylan yok
tur. Nitekim imam Ahmed der ki : Bize -Veki'nin... Biireyde Ibn Hu
sayb eJ ... Eslemi (r.a.) den rivayetine gore; o, §6yle demi~tir : Allah Ra
sulii (s.a.) bir seriyye veya ordu iizerinde bir ba§kan (emir, kumandan) 
gonderdiginde ona Allah'tan korkmas1m; onunla birlikte olan miislii
manlara ise hay1r tavsiye eder ve §oyle buyururdu : Allah yolunda Al
lah'm isini ile harbediniz. Allah'a kiifredenlerle sava§mlz. Mii§rikler
den bir dii§mamna kavu§tugunda, onlan §U ii<; hasletten birine davet 
et. Bunlardan hangisine icabet ederse; bunu onlardan kabul et ve onlan 
b1rak : Onlan Islam'a davet et. tcabet ederlerse onlardan kabul et ve 
onlan b1rak. Sonra onlan, kendi iilkelerinden muhacir'lerin iilkesine 
intikal etmeye ~aglr ve onlara bildir ki bunu yaparlarsa muhacir'lerin 
lehine olanlar onlann da lehine; muhacir'lerin aleyhine o.lan onlann. da 
aleyhine olacaktlr. Kabul etmez ve iilkelerinde kalmayt tercih ederler
se; onlara, miisliiman bedeviler gibi olacaklanm bildir. Diger mii'min
ler hakkmda cari olan Allah'm hiikmii, onlar hakkmda da ge~erli ola
cak ve miisliimanlarla bizzat cihad etmeleri dl§mda fey' ve gan.imetten 
paylan olmayacakttr. Eger onlar, kabul etmezlerse; onlan cizye ver
meye ~gtr. ~ayet kabul ederlerse; bunu onlardan kabul et ve onlan 
b1rak. Eger bunu da kabul etmezlerse; Allah'tan yardlm dile sonra on
larla sava§. Hadisi ·sadece Muslim rivayet etrni§ olup ondaki hadiste 
b~ka fazlahklar da vardtr. 

Allah Teala: cc~ayet onlar da din hususunda sizden yardln'l ister
lerse; sizinle aralarmda muahede bulunan bir kavim aleyhinde olma-
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mak ti.zere, onlara yard1m etmek bo~unuza borc;tur. Allah yaptlklari
ruZI gorendir.» ayet-i kerlme'sinde §Oyle buyurmaktad1r: Benim dinim 
ic;in sava§mak iizere hicret etmemi§ olan bu bedeviler, dii§manlanna 
kar§l sizden yard1m tsterlerse; siz, onlara yar<hm ediniz. Onlara yard1m 
etmek sizin iizerinize vacibtir. Zira onlar, sizin dinde karde§lerinizdir. 
Ancak sizinle aralannda belli bir miiddete kadar bir muahede bulunan 
kafirlerden bir kavim aleyhinde sizden yard1m isterlerse; siz, zimmeti
nizi bozmaYlruz. Ahidle§tiginiz ki§ilerle yeminlerinizi bozmaym1z. Bu 
ac;Iltlama ibn Abbas (r.a.) tan rivayet edilmi§tir. 

73 - Kufredenler ise birbirlerinin dostudurlar. Eger 
siz bunu yapmazsan1z; yeryuzi..inde bir fitne ve buyi..ik 
bir fesad olur. 

Kafirler Birbirlerinin Dostlandir 

Allah Teala, inananlar!n birbirilerinin dostu oldugunu zikrettigm
de onlarla kMirler arasmdaki dostlugu da kesmi§t~r. Nitekim Hakim 
Miistedrek'inde der ki: Bize Muhammed ibn Salih ibn Hani'nin .. . 
Usame'den, onun da Hz. Peyg-amber (s.a.) den rivayetine gore 0 : iki din 
halk1 birbirine mirasc;1 olmaz. Miisliiman kafire, kafir de miisltimana 
varis olamaz, buyurup sonra da : «Kiifredenler ise birbirlerinin dostu
durlar. Eger siz bunu yapmazsamz yeryiiziinde bir fitne ve biiyiik bir 
fesad olur.» ayetini okumu§lardlr. Sonra Hakim, hadisin isnadmm sa~ 
hih oldugunu ve Buhari ile Miislim'in tahric etmedikierini sayler. Ben 
de derim ki : Hadis Buhari ile Miislim'de Usame ibn Zeyd'den rivayetle 
mevcud olup bu hadiste Allah Rasulii (s.a.) : Miisliiman kafire, kafir 
de miisliimana varis olmaz, buyurmu§lardir. Miisned ve Siinen'lerde 
Amr ibn ~uayb'm babasmda.n, onun da dedesinden rivayetine gore; 
Allah Raslllii (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir : Degi§ik iki din sahipleri 
birbirlerine mirasc;1 olmazlar. Tirmizi, hadisin hasen, sahih oldligunu 
soylemi§tir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir ' der ki : Bize Muhammed'in ... Ziihri'den riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) tslam'a giren bir adami tutmmj ve ona 
§Oyle buyurmu§tur : Namaz kilarsm, zekat1 verirsin, Beyt'i haec eder
sin, Ramazan orucunu tutarsm ve muhakka.k ki sen bir mii§rikin a.te§ini 
ancak onunla harb halinde oldugun zaman goriirsiin. Hadis, bu kanal-
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dan rivayetinde miirsel olup ba§ka bir §ekli ile muttas1l olarak rivayet 
edilmi§tir. Buna gore Allah RasUlii (s.a.), §Oyle buyurmU§lardlr: Benim 
mii~riklerin arasmda olan her bir miisli.imanla hi~ bir ilgim yoktur. 
Sonra da ~yle buyurmu§lardlr : 0 ikisinin (miisliiman ·ile mii§rigin) 
ate§leri birbirini gormez. · 

Ebu Davud c<Kitab el-Cihad))m· scinunda §Oyle der: Bize Muham
med ibn Davud ibn Siifyan'm ... Semiire ibn Ciindeb'den rivayetine 
gore; Allah Rasulii (s.a.), §oyle buyurmu§lardlr : Kim, . mii§rikle bir
likte olur ve onunla beraber oturursa; o da onun gibidir. 

HafiZ Ebu Bekr ibn Merduyeh'in Hatim ibn ismail kanahyla ... Ebu 
Ha§im el-Miizeni'den rivayet ettigine gore Allah Rasulii (s.a.) ~oyle 

buyurmU§lardlr: Dini ve ahlakmdan ho§land1gm1z birisi size geldigin
de onu nikahlaym1z. Eger siz bunu yapmazsamz yeryiiziinde bir fitne ve 
geni~ bir fesad olur. Ey Allah'm el~isi.. . olursa? dediler de ii~ defa : 
Dini ve ahlakmdan ho§nud oldugunuz biri size gelirse; onu nikahla
YiniZ, buyurdular. Bu hadisin bir benzerini Ebu Dav:Ud ve. Tirmizi de 
Hatim ibn ismail kanahyla tahric etmi§lerdir. 

Abdiilhamid ibn Siileyman kanahyla~ . . Ebu Hiireyte'den rivayet 
edildigine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu'yunfiu~Iard1r: Ahlak1 ve 
dininden ha§nud oldugunuz birisi size geldigfnde onu evlendiriniz. Eger 
siz bunu yapmazsaruz yeryiiziinde bir fitne ve geni§ bir fesad olur. 

Allah Teala : c<Eger siz bunu yapmazsamz yeryiiziinde bir fitne ve 
buyiik bir fesacl olur. )) buyurur ki eger si~ mii§riklerden uzak durup, 
inananlara .dost olma?.samz insanlar arasmda fitne meydana gelir. Bu; . 
i§in, durumun kan§mas1d1r. Ve inananla katirin kan§mas1d1r. Boylece 
insanlar arasmda yaygm, uzun ve geni§ bir fesad meydana gelir. 

} . 
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74 -- Iman edip hicret edenler, Allah yolunda .cihad 

edenler, banrrd1ranlar ve yardrm edenler; i~te . onlar ger
<;ek mu'minlerdir. Onlar i<;in magfiret ve comert<;e veril
mi~ nzlldar vardrr. 
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75 Sonra iman edip de hicret edenler ve sizinle bir-
likte sava~anlar; if;te onlar sizdendir. Hisimlar, Allah'm 
kitab1na gore birbirine daha yalnnd1rlar. Muhakkak ki 
Allah, her f;eyi bilendir. 

Allah Teala, inananlann diinya~ki hiikmiinii zikrettikten sonra, 
ahirette onlar igin neler olacagm1 da zikretmi§ ve onlarda ger<;ek iman 
bulundugunu haber vermi§tir. Nitekim bu, daha once bu surenin ba
§mda da gegmi§ti. Allah Teala onlan bagi§lama ile ve §ayet olmu§Sa 
giinahlanndan vazgegme ile miikafatlandiracagmi, onlara giizel, bol, 
temiz, §erefli, devamll, ebediyyen kesilmeyecek, sana ermeyecek, giizel
ligi ve ge§itli olmasmdan usamlmayacak nz1klar bah§edecegini haber 
vermektedir. Sonra Allah Teala, diinyada iken onlarm iizerinde bulun
duklarl iman ve salih amellerde kendilerine tabi olanlarm, ahirette de 
onlarla birlikte .olacagm1 haber vermektedir. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayetlerde de §Oyle buyurmu§tur ·: ccMuhacir'lerden, ansar'dan en ileri ve 
onde gelenlerle, iyilikle onlara uyanlardan Allah raz1 olmu§tur. Onlar 
da Allah'tan hO§nuddurlar. Hem onlara altmdan 1rmaklar akan cennet
ler haz1rlam1§tlr. Orada ebedi kallcidlrlar ... 11 (Tevbe, 100), ccOnlardan 
sonra gelenler ise, derler ki : Rabb1nnz bizi ve bizden once iman etmi§ 
olan karde§lerimizi bagl§la. Ve iman etmi§ olanlar i<;in kalbimizde kin 
b1rakma. Rabb1m1z, muhakkak ki Sen Rauf'sun, Rahim'sin.>> (Ha§r, 
10). Uzerinde· ittifak edilen ve hatta miitevatir olarak s1hhatli kanallar
dan rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) : Ki§i, sevdigi ile 
beraberdir, buyurmu§lardir. Ba§ka bir hadiste ise: Kim, bir kavmi se
verse; onlarla birlikte ha§rolunur, buyurulmu§tur. 

imam Apmed der ki: Bize Veki'nin ... Cerir'den rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§lardlr: Muhacirler ve ansar, birbir
lerinin dostudurlar. Kurey§'ten kerhen 'miislUman olanlar ile Sakif'ten 
azad edilenler de kiyamet giiniine kadar birbirlerinin dostudurlar. ~erik 
der ki: Bu hadisin bir benzerini bize A'me§ ... Cerir'den, o da Hz. Pey
gamber (s.a.) den rivayet etmi§tir. Her iki kanaldan olmak iizere hadisi 
sadece Ahmed rivayet etmi§tir. 

Allah ~eala'nm : ccHlSlmlar, Allah'm kitabma gore birbirine daha 
yakmd1rlar.» soziine gelince; bu; Allah'm hiikmiindedir. Degilse ((HISim
larn ayetinden maksad, feraiz alimlerinin kendilerine mirastan bir pay 
aynlmayan, asabe yoluyla mirasg1 olmayan, bilakis bir varise ilhak olu
nan akrabalar hakkmda feraiz alimlerinin kullannn§ olduklan bir ta'
bir degildir. Bunlar teyze, dayi, hala, k1z gocuklarmm <;ocuklan, k1z kar
de§lerin gocuklan ve benzerleridir. Baz1lan bu ayetin, bu hususta delil 
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oldugunu sanrm§lar ve bu ayetin bu konuda ~1k olduguna inanrm§~ 
lardlr. Halbuki "ger~ekte ayet, biitiin akrabahklan i~ine alacak §ekilde 
geneldir. Nitekim ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Hasan, Katade ve bir~ 
t;Qklan; bu -ayetin, onceleri dostluk ve karde§likle birbirlerine miras~l 
olma yoluyla varis olmaYl ne~hettigi (kaldi:rdlgi) gorii§iin'ii a~1k~ be
lirtmi§lerdir. Buna gore ayet, ozel ismi ile h1S~mlan da i~ine almakta<ilr. 
Bunlan miras~1 kllmayanlar ise ba§ka -delilleri one surmektedirler. Bu 
delillerin en kuvvetlisi : Muhakkak ki Allah Teala her hak sahibine 
hakklm vermi§tir. Varis i~in vasiyyet yoktur, hadisidir. Onlar derler ki: 
~ayet bunlar hak sah\bi oJsayd1lar, Allah'm kitabmda ismen belirtilmi§ 
bir paylan olurdu. Boyle ol~d1gma gore varis degildirler. En dogru
sunu Allah bilir. 

Buras1 Enfa.I suresinin sonudur. Hamd ve Minnet Allah'adlr. O'na 
teve~ ederiz. 0 bize yeter ve 0 ne guzel Vekil'dir. 

ENFAL SlJRESiNiN 
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TEVBE SlJRESt 

Tevbe Suresinin Ana Mevzuu 

Bu sure Tevbe ve Berae' olmak iizere iki isim.le bilinir. Tevbe'nin 
mahiyetini ac;Ikladig,. ve kabul §artlanru hat1rlatt1g,. ic;in et-Tevbe ola
rak isimlendirilir. ikinci ad1 olan Berae' ise surenin ilk kelimesinden 
ahnmadir. 

1Bu sfue, Kur'an-1 Kerim'de ba§langiCma «besmele» konulmayan 
yegane suredir. Bu konuda miifessirler farkh sebepler one siiriiyorlarsa 
da, en dogrusu imam RAzi tarafmdan ortaya at1lan; bizatihi Hz. Pey
gamber tarafmdan surenin ba§langiCmda besmele yazdlnlmaml§tir. Bu
nun ic;in Sahabiler besmeleyi surenin ba§Ina koymarm§lar ve tabiin de 
onlann yolunu izlemi§tir. Bu, Kur'an'm ilk ve tam §ekli lle muhafaza 
edilerek tahrif edilmeksizin korunmasi hususunda azami dikkat g5ste
rildiginin c;ok giizel bir delilidir, gorii§iidur: 

Bu sure ii<; mevzuu ele almaktadlr. 
ilk mevzuu 9. Hicri y1hn Zilka'de ay'1 civannda vahyedilm~tir. 

Hac huslisundaki gerekli i'zahati veren konunun onemine binaen, Hz. 
Peygamber Kabe'ye haec yapmak iizere yola <;Ikffil§ bulunan hacllann 
reisi Hz. Ebubekir'e, Hz.. Ali'yi haberci olarak gonderdi:· !Iz. Ali'ye, oh
celikle <;e§itli arap kabilelerinin temsilcileri ile · konu~arak - mii§riklere 
ka.r§1 izlenecek yeni politikanm tesbiti i<;in gerekii bilgileri :g6ndermesi 
huslisunda talimat verdL ' 
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tkinci mevzU., hicri dokuzuncu yilm Receb aymda ya da az once 
Hz. Peygamber'in Tebuk seferi i~in haZirllk yaptl~ bir s1rada gonderildi. 
Bu kls1mda, inan.anlar, cihad'm i~inde aktif rol alamaya te§vik edil
mekte ve bu g6revden geri duranlar (ka~anlar) eski refahlarma yeni
den kavu§mak istedikleri ve nifaklan, imanlanndaki za'fiyetleri, gaf
letleri sebebiyle Allah yolu;;6na c Ian feda etmekte tereddtite dti§ttik
leri i~in azarlanmaktadir. 

U~tincti b61tim Hz. Pe ber'in Tebuk seferi donti§tinde vahye-
dildi. Bu bOliim, ayru zaman limi i<;inde meydana gelen ~e§itli vak'a
lar nedeniyle vahyedilmi§ ve sonradan Im. Peygamber tarafmdan Al
lah'm· g6sterdigi ilham uzerine sure'deki yerlerine yerle§tirilmi§ kisim
lardan olu§maktadir. Fakat bu durum, ayetlerin ayru konuda nazi! olun
malan ve ayru olaylar silsilesi i\erisinde cereyan etmi§ olmalan sebe
biyle surenin btittinltigtinde bir kesiklige yol a~maz. Bu b6ltim, mtina
fiklari §eytani hareketleri dolayiSiyla uyanr, Tebuk seferinden geri ka
lan mii.sltimanlan azarl!ir. Allah, onlarm su<;unu ortaya koyduktan son
ra, Allah yolunda Cihad'a katilmayan ger<;ek mti'minlerin su<;unu da 
ba~lar. 

Kronolojik sualamaya ~re birinci boliimen sonra gelmeliydi. Fakat 
bu ti<; ooltim i<;in en onemlis\, konulanna gore s1ralanmak oldugundan; 
mevzillar konu biitiinliigti i~erisinde s1ralandt. 

Tarihi · Zemin : · 

~imdi de surenin tarihi zeminini mtitalaa edelim. Bu surede 
ele alman olaylar silsilesi, <<Hudeybiye ban§ andla§masmdan» sonra 
meydana gelmi§tir. Bu s1ralarda gii~lti, gayet iyi organize olmu§ ve 
medeni islam devletinin kurulmas1 ile Arabistan'm ii.<;te biri islam'm 
etkisi altma girmi§ti. Bu andla§ma, sagla<ilg1 nisbi ban§ ortanu saye
sinde islam'm etkilerini. yaymak i<;in daha ileri imkanlar sunuyordu. 
Sozkot:lusu bu andla§mamn imzalanmasmdan sonra, olduk~a onemli 
sonu~lara yol ~n iki olay meydana geldi : · 

Bu olaylarm ·nki Arabistan'm fethiydi. Hz. Peygamber <;e§itli kabi
lelere islam'1 teblig etmek i<;in hey'etleri gonderebiliyordu. iki yilllk 
klsa bir sii.re sonunda islam, «Cahiliyye»nin eski htiktimranhgiru ge~er
siz k1lacak btiytik bir gtice ula§mi§tl. Kurey§'in gayretli insanlanmn is_
lam ile nihai bir muharebeye gtri§mek i~in andla§maYl ihlal etmeleri 
meseleyi tamamen klzi§tlrmi§tl. 'Fakat Hz. Peygamber, bu ihlallerin 
Kurey§'lilere etraflarmda yeterli gticti bir araya getirme imkaruru ver
memesi i~in 1gerekli fiili tedbirleri ald1. Ve ani bir akm ile Mekke'ye gi
derek sekizinci hicri yilm Ramazan aymda Mekke'yi fethetti. Bu fetih, 
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«Chlliliyye»nin belkemigini kmnasma ragmen, «Cahiliyye»nin oliim ha
berini verecek olan Huneyn muharebesinde islam'a kar§I yeni bir sal
dmya ge~tiler. Hevazin, Sakif, Nadir, Cu'§um ve diger arap kabileleri 
islam'm diriltici devrim'ini Yikmak i~in tUm gii~lerini Huneyn'de bira
raya getirdiler ama, bu §eytani hesaplarmda boz.guna ugradllar. «Cahi
liyye»nin bozgunu tiirn Arabistan'a Dar'iil-islam (islam iilkesi) olma 
yolunu agtl. Arabistan'm biiyiik bir klsrmmn islam hiikiimranh~na 
girip iilkenin kiYI ko§esine ya.Yilmi§ «Cahiliyyennin c;ok az say1da taraf
tanmn kalmas1 Huneyn'in iizerinden heniiz bir yli ge~meden gerc;ek-
le§mi§ti. . 

ikinci olay, Arabistan'm kuzeyinde Roma imparatorlugu smmn'l 
yakm oolgelerde ya§ayan hristiyanlann kl§kirtlci faaliyetlerinin neden 
oldugu Tebuk seferinin islam'm muazzam, heybetli bir gii~ haline gel
mesinde oynad1~ roldiir. Ger~ekten Hz. Peygamber otuzbin ki~ilik bir 
orduyla Roma imparatorlugu'nun iizerine dogru yiiriidii ama, Rom~'
hlar harbetmekten sakmd1lar. Sonu~; Arap Yanmadasl'nm dort bir ta
rafmdan gelen insanlar ve hey'etlerin islam'a biatlanru ve RasuluJlah'a 
itaat edeceklerini belirtmek ic;in Hz. Peygamberin Tebuk'ten donii§iinii 
beklemelerine yol a~acak kadar Peygamber ve islam'm giiciinii artir
IDI§tl. Bu mutlak muzafferiyeti Kur'an, Nasr suresinde §Oyle a~1klar: 
«Ey Peygamber, Allah'm yard1m1 ve fetih (zafer) e ula§tigm zaman in- . 
sanlann biiyiik gruplar halinde islam'm hiikfunranhgma girdigini gO
riirsiin ... » 

Tebuk Seferi : 

Tebuk seferi daha Mekke'nin fethinden oR.ce ba§layan Roma !m
paratorlugu ile ~tl§mamn sonucudur. Hudeybiye andla§masmdan son
ra, teblig hey'etlerinden biri Suriye'ye kom§u kuzey bolgelerinde ya§a . 
yan arap kabilelerini ziyarete gitti. Buradaki insanlarm ~ogunlugu Ro
ma imparatorlugu · etkisi altmda ya§ayan h1ristiyanlard1. Genel kabul 
gormli§ uluslararas1 hukuk pren.Siblerini ~igneyerek, teblig hey'etinden 
onbe§ ki§iyi Zat'iil-Talah (ya da Zat-1 Itlah) olarak bilinen oolgeye ya
km bir yerde oldiird\Her. Sadece hey'etin reisi Ka'b ibn Umeyr el-Chfarl 
ka~may~ ba§ararak bu. feci hadiseyi milsliimanlarn bildirdi. Bununla 
birlikte Roma Hiikiimdar1 Sezar'm emrinde bulunan Basra'run hiristi
yan valisi ~urahbil ibn Amr, Hz. Peygamber tarafmdan aym ama~la 
gonderilen elgi Haris ibn Umeyr'i oldiirdii. . 

Bu olaylar, Roma Imparatorlugu topraklarma kOID§U oolgelerde ya
§ayan miisliimanlann emniyyet ve selametini saglamak i~in gii~lii bir 
harekata giri§ilmesi huslisunda Hz. Peygamberi ikna' etti. Bunun ic;in 
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hicri sekizinci YJ.lm Cemaziyelevvel aymda u~bin ki§iden mi.ite§ekkil 
bir orduyu Suriye srmnna gonderdi. Ordu Ma'an'a ula§tlginda mi.islii
manlar, ~urahbil'in kendileri lie sava§mak frzere 100.000 ki§ilik bir or
duyla yola ~lktlgiiu ve kencti.c;i Hums'ta bulunan Kral Cesar'm da kar
de§i Teodor komutasmda 100.000 ki§ilik ba§ka bir orduyu gondermekte 
oldugunu ogrendiler. Boylesi korku verici haberlere ragmen, mi.isli.iman
lann yigit, kii~frk . ordusu cesurca ilerledi ve ~urahbil'in ordusu ile 
Mute'de kar§l kar§Iya geldi. Korkusuz, <cmi.istezaflar ordusu)> niteligin
deki mi.isli.imanlan -bire otuzii~ ki§ilik i.isti.inli.ige sahip olmalanna 
ragmen- maglub edemeyen di.i§manlarm bu. ba§ansizllgi, sonu~ta mi.is
liimanlann daha kuvvetli duruma gelmelerini sagladJ.. Bu sava§; is-
Jam'm tebligi i~in olduk~a 'yararh bir imtihandL · 

· Sonu~ olarak; Suriye ve civannda yan bag1ms1z devlet olarak ya
§ayan araplar, iran imparatorlugunun etkisi altmda Irak'a yakm Need 
oolges.inde ya§'ayan arap kabileler blam'a donerek binler halinde islam'1 
kucaklad1lar. Mesela, reisleri Gatafan, Zubyan, Fezare ·gibi kabileler 

. aym anda isi.am'1 kabul ettiler. Bundan ba§ka, Roma imparatorlugu
nun Arap ordulanrun komutanlarmdan olan Ferve ibn Amr el-Curami 
a:ym donemde 1lslam'1 kabul etti ve inianuuil gerektirdigi imtihamm 
verme husftsunda tum Ulkeyi mateme bogan eziyyetlere katiand1. Kral 
Sezar, Ferve'nin islam'1 ka,bul ettigini ogrenir ogrenmez yakalanarak 
huzftruna getirilmesini emretti. Sezar O'na : iki tercihten birini se~me
lisin. Ya islam'1 b1raklp yeniden oZgiirliigiine ve eski mevkiine kavu
§Ursun, ya da mi.isliiman olarak kahp Oliimii tercih edersin, dedi. 0, 
tereddiitsiiz bir §ekilde islam'1 sec;erek Hak yolunda canm1 feda etti. 

KU§kusuz ooylesi olaylar oldugu miiddetc;e Roma imparatorlugu'
nun Arabistan'dan sokiiliip at1lma tehlikesinin varhgm1 Sezar ~lkc;a 
farkediyordu. Bunun i~in, Mute'de kaybettigi itibarma yeniden kaVU§
I'nak amac1yla hicri dokuzuncu y1lda askeri haz1rhklara ba§lad1. · Gas
sani ve diger Arap komutanlan da Sezar'm emn altmda ordulanru top
lamaya ba§lad1lar. · islanii hareketi lehde ya da aleyhde etkileyebilecek 
en ki.i~Uk ma'lftmat1 bile biiyiik bjr dikkatle siirekli olarak ta'kib eden . . 

Hz . . Peygamber s6zlronusu bu haz1rllklan haber ahr almaz, bunun ne 
anlama geldigini hei:nen anlad1. Ve en ufak bir tereddiit gec;irmeksizin 
Sezar'm biiyfrk giiciine kar§l sava§maya karar verdi: Gayet iyi biliyor
du ki o anda g6sterilecek en kU~iik bir korku itadesi, islami hareketi ii<; 
biiyiik tehlike Ue kar§Ila§acagi kesin ba§anslzhga goti.irecekti. ilk ola
rak, Huneyn'de yerle bir edilen cccahiliyye»nin can ~eki§en giicii yeniden 
ayaga kalkabilirdi. ikincLsi, devamh boylesi bir imkan c_;1ksm diye dort 
g()zle pus:uda · bekleyen Medine'li miinat1klar bu durumu islami hare
ket'e en biiyiik zara~J vermek ic;in kullanabilirlefdi. Zaten bu konuda 
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olanca hazirhklanru yap1yorlar ve yapmi§larch. Mesela; Ebu !Amir isimli 
bjr rahib Gassaru'lerin h1ristiyan kralma ve Se~r'm biZza.t kendisine 
bir takrm §eytani planlan ihtiva eden gizli mesa}lar ·gonderiyordu. Bu
nun yarunda, Medine'li miinaf1klar bu §eni ama~lan i~in gizli toplan
blar yapabilecekleri bir mescidi de Medine civannda in§a etmi§lerdi. 
U~iincii tehlike ise; zamamrun diger super giicii iran'I bozguna ulrat
Illi§ ve kom§u b0l1gelere korku salml§ olan Sezar'm direkt olarak miis
li.imanlara saldirmasi tehlikes{ydi. Eger bu ii~ f.aktor (yani : Kurey§'in 
temsil ettigi Arabistan ''cahiliyye»si, Medine'li miinM1klar ve zama. 
mrun siiper:gii\!lerinden biri olan Roma imparatorlugu) miisliimanlat;a 
kar§I ortak bir harekete ge~me f1rsatm1 bulurlarsa, bunun islam'n:'l o 
ana kadar kazandl~ giiciinii bi.iyiik oranda yitirmesi demek olaca~ 
gayet a~1kt1. Bundan dolay1 Hz. Peygamber, zamarun iki super devle
tinden biri olan Roma imparatorluguna kar§I sefer haZirhklan yapil
masmi a~1k bir deklerasyonla miisliimanlara ilan etti. Deklerasyon, iil
kede k1th~n hiikiim siirmesi, beklenen iiriinlerin heniiz elde edileme
mil}:-Olmasi, !Arabistan'm kavurucu yaz mevs'iminin ilk sicakla~run en 
yi.iksek.derecelere ula§mi§ olmas1 ve ,genelde sava§ haZlrhklan ve ozel
de ara~-gere~ nakliye masraflanru kar§Ilayabilecek dtizeyde yeterli pa- . 
ramn bulunmamasi . gibi zahiren ooylesi · bir sefer karan almaya son 
derece elveri§siZ §artlar altmda a~Iklanmi§ti. Fakat 'tiim bu zorluklara 
ratmen, Hz. Peygamber vaz'iyyetin ciddiliginin farkma varmca, h~k 
davarun ya ebedi kalmasm1 ya da yok olmas1ru doguracak bu tari:fii 
adimi .atmayakarar verdi. Onceki davram§larmm tam tersine; Hz. Pe:y.,. 
gamber'in Roma imparatorlugu'na kar§I Suriye'ye yapllacak seferi on
ceden a~1k~ ilan etmesi, s6zkonusu bu seferin ne kadar buyiik bir one
me Ba:hip oldugunu go.steriyordu. Genelde; sefere ~Iktlmadan once, hangi 
tarafa ,sefere ~Ikilacagi ve hangi di.i§mana hiicum edileceginin bilinme
mesi i~in bi.itiin tedbirlerini ahr ve hatta Medine'den ~Ikarken de yonu 
bilinmesin diye dii§marunm yoniine dogru hareket etmezdi. Arabis
tan''m tiim siyasal ·gii~leri bu kritik kararm vahim sonu~lanpm ne ola-
cagmm farkmdaydilar. 11Cahiliyye>min geriye kalan eski 'kahntllan, bii-
. ti.in Umitlerini islam'In Roma'hlar tarafmdan bozguna ugratilmastna 
bagl~ endi§eli bir §ekilde sefer'in sonucunu bekliyorlardL Miina
fiklar ' da, miisliimanlann ISU.riye'de maglub olmalan halinde, i~eriden 
bir ayaklanina hareketi ile islam'm gi.ic'iinii kirmak i~in son §ailSa sahip 
clacaklanru hesabllyorlardl. Bunun i\!in, in§'a ettiklel'i mescidletinde 
planlar yapmakta a'zami istifadeyi saghyorlar v~ sefer haZirhklanrun 
ba§ans1z kalmas1 i~in ellerindeki tiim firsatlari degerlendiriyorl<ardl. 
Diger yandan, ger~ek mii'minler, yirmi iki ytldan beri ugrunda canla 
ba§la ~abalad1klar1 "tslami hareket»fu. kaderinin, §imdi hassas bir denge ' 
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noktasmda oldugunun tamamen §UUrundaydilar. Eger bu kritik nok
tada cesaret g6sterebilirlerse, artlk tiim di§ diinyanm kap1lan «islami 
hareket»in yayllmas1 ic;in ardma kadar ac;Ilacaktl. Yok, eger zaytfhk 
ya da korkakhk g6sterirlerse, Arablstan'da icra ettikleri bunca faaliyete 
ag1t yakacaklardi bundan bOyle. 

Bundan dolay1, tslam'm bu ft§1k onciileri sefer ic;in hararetli bir 
hazirhga ba§ladilar. Onlann herbiri sefer hazirhklarma yardimci ol
mak hususunda digerlerini gec;me yan§I ic;erisindeydiler: Hz. Osman ve 
Hz. Abdurrahman Ibn Avf bu amac;la biiyiik miktarlarda para topla-: 
d1Jar. Hz. Orner hayatl boyunca kamnd1klarmm yansm1 ve Hz. Ebu
bekir de kazancmm tamamim hibe ettiler. islam davasmm fakir uye
leri de bu hususta geri kalmadilar ve almterleri ile kazana.bildikleri, 
ne varsa sefer haz1rhg1 ic;in harcad1lar ve kaJ.mlar da zinetleri ile bu 
kampanyaya katlldllar. Hayatlanm islam ugruna feda etmek arzusu 
ile ·donanmi§ binlerce goniillii, Hz. Peygambere gelerek sava§a katlla
bilmeleri ic;in orduda kendilerine de yer aynlmasm1 ve silah verilme
sini rica ettiler. Sava§a haztrhk yapamamanm hiizniinii ;gozya§lan ile 
biiyiiten ou insanlann meydana getirdikleri manzara oylesine acikll 
idi .ki; Hz. Peygamber de onlan donatamamamn kederini Ja§Iyordu. 
K1sacas1; bu sava§m haz1rh~ gerc;ek mii'minleri, miinatiklardail ay1ran 
bir mihenk ta§I olmaya ba§lamt§tl. Kampanya s1rasmda haz1rhklarda 
geri kalmak, o ki§inin islam ile c;ok saghkstz bir ili§kisi oldugu anlamma 
geliyordu. Bundan dolaytdlr ki; Tebuk ~eferinde bir ki§inin geride kal
dig,.m ogrenen peygamber, hemencecik §Unlan soyledi : O'nu yalmz 
b1rakm. Eger herhangi bir iyilikle kar§Ila§acaksa, Allah onu yeniden 
sizin ic;inize katacaktlr. Eger iyilikten nasibi yoksa, sizi ooylesi bir 
bllyiik giinahtan kurtard1g1 ic;in Allah'a §iikredin. 

Ozetle; Hz. Peygamber hicrl dokuzuncu yllm ;Receb aymda, !s
lam'm muzafferiyeti ugruna 30.000 ki§ilik sava§<;ISI iie Suriye'ye dog
ru sefere <;1kt1. Miisliimanlann s,ahip oldugu deve say1smm c;ok az ol
masi dolayistyla, c;ogunlugunun yiiruyerek ve binme s1ras1mn kendile
rine gelmesini bekleyerek ilerlemek zorunda olduklan gerc;egi hat1rda 
tutulursa, bu seferin hangi §artlar altmda yap1ldig1 daha iyi anla§Ilmi§ 
olacaktlr. Buna Have olarak, c;oliin kavurucu siCagi ve yaygm su · kith~ 
da sozkonusuydu. F'akat bu halisane kararlar1, islam yolundaki samimi 
sebatlan ve bOylesi biiyiik zorluklar ve stkmtilar kat§Ismda g5sterdikleri 

- azimleri dolaytstyla «iistiin derecelerle» miikafatlandmld1lar. Muslii
manlar Tebuk'e ula§tiklannda, Sezar ve komutanlannm .askerlerini 
cepheden c;ekmi§ olduklanm ve kendileri ile sava§Ilacak dii§mamn or
talarda olmadigim farkettiler. Boylece bir damla kan akltmaksiZin pres
tijlerini art1racak moral bir zafer kazandllar. 
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Bu konuyla ilgili olarak, Hz. Peygamberin sava§ ve zaferleri lizerine 
~h§an tarihc;ilerin Tebuk seferi hakkmdaki miitalaalanrun dogru olma
dlgma dikkatleri c;ekmek yerinde olacaktir. Hadisenin, Roma ordulan
run Arabistan'm Slnlf oolgelerinde toplanmalan haberleri ile irtibatlan
dmlmasl son derece yanli§otir. Gerc;ekte Sezar ordulanru toplamaya 
ba§lanu§tl, ama Hz. Peygamber daha once harekete gec;erek s1rur ool
gelerine Ula§tl ve Sezar ordulanrun saldm ic;in yeterli haZ1rhk yapma
lanna f1rsat vermedi. Bununla bember, Sezar «tedbir, yigitligin en iyi 
§eklidir» fikrinden hareketle ordulanru Slnlf oolgelerinin gerisine gekti. 
islam yolunda sava§an 3000 sava§c;mm Mute'de kendisinin 100.000 
ki§ilik bir kuvveti.pi nasll devre dl§I bimktigtru da unutmanu§tl. 
30.000 ki§ilik bir islam ordusuna, hele bizzat Hz. Peygamber'in komu
tasmda~ orduya, 200.000 ki§ilik bir kuvvetle olsa dahi meydan oku
yamazdl. 

Hz. Peygamber, Sezar'm kuvvetlerini s1rurdan geri c;ektigtni far
kedince, problemin ya Suriye topraklanna dogru ilerlemekle ya da iler
lemeyi Tebuk'de durdurup kazamlan moral saferin stratejik ve politik 
iistiinliiklere donii§tiirillmesi ile c;ozillebilecegme k'anaat getirdi. 0, 
ikinci §Iklo benimseyerek Tebuk'te yirmi giinliik bir konaklamaya ka
rar verdi. Bu siire ic;inde, halen Roma imparatorlugu'nun etkisi altm
da olan, ancak Roma imparatorlugu ile islam Devleti arasmda bir ter
cih yapamayan kiic;iik devletleri baskl altlna alarak islam'm hiikfunran
hgtna iknA' etti ve bu devletleri islam devletine bagtmll hale getirdi. 
Mesela, Diimat'iil-Cendel'den Ukaydir ibn Abdiilmelik Kindi, Eyle'den 
Yuhanna ibn D'obah ve Makna, Cerba ve Ezruh'un liderleri gibi baz1 
hlristiyan reisler Medine islam Devletine «Cizye» Odemeyi kabul etti
ler. Bunun sonucu olarak, islam devletinin sm1rlan Roma imparator
luguna kadar geni§letildi ve bir zamanlar Sezar'm miisliimanlara kar§I 
kullandigt Arap kabilelerin c;ogunlugu Roma !mparatorlugu'na kaf§1 
miisliimanlann muttefiki oldular. 

Yukanda anlatuan Tebuk'iin moral zafert, musliimanlara Roma'
hlar ile topyek11n uzun bir c;ati§maya girmeden once· Arabistan'daki 
h8.kimiyetlerini geni§letmeleri ic;in c;ok degerli bir f1rsat saglanul}tl. 
Bu moral za.fer sayesindedir ki, o zamana kadar yakm bir gelecekte 
yeniden cccahiliyye)min eski hiiktlmranhgtna ka~aca.gim umuyor olan, 
§irk'in a§ikar saya§c;Ilarmm ve §irklerini islam kisvesi altmda saklavan 
mtlnaf1klann tum umitleri kinlmi§tl. Boylesi insanlarm biiyiik c;ogun
lugu, mevcud §oartlann bask1s1 ile de olsa fslam'm gOlgesine girdiler. 
Bu durum en azmdan, onlarm soylanndan gelecekler arasmdan ccger
c;ek mii'minler» c;Ikmasim mUmkun kllacak bir ba§langic;b. Bundan 
sonra, eski rejimin baghlan (cahUiyye taraftarlan) son derece aciz bir 
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. azmhk halinde kald1lar. Ama artlk bu cahiliyye kalmtls1, Allah'm gon
derdigi el~isi'nin «islam Devrimi»ni tamamlamas1 yolunda bir engel 
te§kil edemezdi. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, = The Meaning of the. 
Qur'an, ingilizce· metin, .II; · 345- 355). 

---oOo~--

,~...-~~~o(.o)o . .J/.~}-:'~;;'\\-:'Q~ Q/1~-:"t /'\ )~ ~ ...-~/, 
-7 ~)~)~u}~~ ~-i-t.tr..u ~u-.. ~U;~rJJ~~os-1;: 

~ / c?t o >,' ~,.,.,, o,)_,.~ ,........,.... .,.. 

~~~~~~~~~;f f-'1~~ 
1 - Mu~riklerden muahede yaptlklanmza; Allah ve 

Rasulunden bir ihtardrr: 
2 - Yeryiizunde dort. ay daha dol~In. Ve bilin ki; 

siz, Allah'1 aclz brrakamazsllllZ. Hem Allah gen;ekten ka
firleri rusvay edendir. 

Allah'tan thtar 

Bu sure, Allah Rasulii (s.a.) ne nazil olanlarm sonunculanndand1r. 
Nitek~m Buhari'nin Ebu Velid kanahyla... Bera'dan rivayetine gore; 
o, §Oyle demi§tir : Son nazil olan ayet : «Senden fetva isterler. De ki : 
Size babas1 ve r;ocugu olmayariin mirA.s1 hakkmda,ki fetvayi Allah ve
riyor ... » (Nita, 176) a yeti; ron nazil olan sure de Berae'dir. 

Bu surenin ba§mda besmele ~ekilmez. Zira sahabe, Mushaf'ul
imam'da bu surenin ba§ma besmele yazmarm§lard1r. Bu konuda tabi 
olduklan zat mii'minlerin emiri Osman ibn Affan (r.a.) d1r. Nitekim 
Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore o, §oyle demi§tir: Osman ibn Affan'a: Mesani (ayetlerinin 

. SayiSl yiizden az olan surel~r) . den oldugu hal de Enfal ile Miun ( ayetle
rinin .sayiSI yiiz ve daha fazla olan slireler) dan olan Berae'yi birlikte 
yaz1p aralarma besmele satm yazmamaya ve bunlar1 ilk yedi uzun sure 
i~ine koymaya sizi sevkeden nedir? diye sordum, §6yle cevablad1: Allah 
Rasulii (s.a.) niln bi'setinin . 'iizerinden uzun bir zaman ge~mi§ti. Ona 
~k ayetli sureler iniyor; kendisine b~ §ey nazil oldugunda katiblerden 
birini ~~np : Bu ayetleri, i~inde §U ve §U konularm zikredildigi 
sureye koyunuz, buyuruyordu. Enfal suresi Medine'de nazil olan su
relerin ilkidir. Berae, ise Kur'an'm . sonundand1r. Bunun kiSSaSI, 
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digerinin k1ssasma benzemektedir. Dolayisiylll{ ben, bunun ondan ol
ctugunu sand1m. Allah Rasulu (s.a.), bunun ondan oldugunu bize agik
larnazdan evvel vefat etti. Bu sebeple ben aralanm birle§tirdim, ara
lanna be.smele satm yazniad1m ve bunu yedi uzun sure i<;ine koydum. 
Hadisi bu §ekilde Ahmed ibri Hanbel, Ebu Davud, Nesei, Sahih'inde ibn 
Hibban ve Miistedrek'inde Hakim ba.§ka .kanallardan olmak iizere Avf 
el-A'rabi'den rivayet etmi§lerdir. Hakim hadisin isnadmm sahih oldu
gunu, Buharl ve Miislim'in tahrlc etmediklerini soyler. 

Bu surenin 00§1 Allah Rasillii (s.a.) ne, Tebuk gazvesinden don
diiklerinde ve onlar haccda iken nazi! olmU§tur. Sonra mu§rlklerin o 
sene bu mevsimde adetleri iizere hazlr bulunacaklan, Beyt'i ~1plak oln
rak tavat edecekleri zikredildi de Allah Rasulii onlarla birlikte olmayi 
hO§ g6rmedi ve o sene insanlara haec farzlanm ifa ettirmesi, bu seneden 
sonra mii§riklerin haccetmeyeceklerini bildirmesi ve insanlar arasmda 
bu ihtan ilan etmesi i~in haec emiri olarak Ebubekir es-S1ddik'i gon
derdi. Onlar yola ~Iktlklarmda, baba tarafmdan akrabas1 oldugu ic;in 
Allah Rasillii (s.a.) nden teblig almasi ic;in -ilerde a~1klamas1 gelecegi 
iizere- Ali ibn Ebu Talib'i pe§inden gi)nderdi. 

Allah Teala buyurur ki : r< (Bu), mii§riklerden muahede yaptikla
nmza Allah ve Rasuliinden bir ihtar (bir aynlma ve ayiklanma) dii'. 
Yeryiizunde dart ay daha dola§m.n Miifessirler burada ihtilata dii§mii§
lerdir. Baz1Ian §Oyle derler: ((Bu ayet, bir vakit ta'yin edilmeksizin mut
lak olarak kendileriyle ahid yapllanlar veya dort aydan daha az sure 
ile kendileriyle ahid yap1lanlar ic;indir. Bunlarm siiresi dort aya tamam
lanmi§ oluyor. Ama vakti ta'yin edilmi§ bir ahid ile kendileriyle ahidle
§ilenlerin siiresi ne kadar olursa olsun. «0 halde onlarla. yaptJtuuz and
la§mayi sonuna kadar tamamlaym. Muhakkak ki Allah miittakileri 

·Sever.» (Tevbe, 4) ayeti geregince ahid; siiresinin sonuna kadard.J.r. Ay
nca bir hadiste §Oyle buyurulmaktadir: Kimin Allah RasUlii (s.a.) ile 
bir andla§masl varsa onun andla§masi miiddetinin sonuna< !~adard.Ir. 
Bu, s6zlerin en giizeli ve kuvvetlisi olup, ibn Cerir --Allah oria rahmet 
eylesin- bu gi)rii§u tercih etmi§tir. Bu g6rii§ Kelbi, Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi ve bir ~oklanndan rivayet edilmi§tir. 

Ali ibn Ebu Talha, <<Mii§riklerden muahede yaptlldanmza Allah ve 
RasUiiinden bir ihtardlr. Yeryiiziinde dort ay daha dola§m.)> ayeti hak
kmda ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder : Alla."l.'m, RasUIU ile and
la~ma yaprm§ olanlar ic;in s1mr (tamdigJ sure) dort aydlr. Y~ryiiziinde 
bu sure diledikleri yerde dola§acaklardlr. Kendisi ile andla4ma olma
yanlar ic;in Allah'm koymu§ oldugu sure, Nahr (hacda kurban kesme 
gunii) giiniinden ba.§lamak iizere Muharrem ayinin sonuna kadar olmak 
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tizere haram aylarm <;1kmas1d1r. Bu da elli gece eder. Haram aylar <;Ik
tig-J.nda ise kendisiyle andl~ma olmayan i<;in k11lcm konmasm1 emret
mi§tir. Bu gorti§ti AIVfi de ' ibn Abbas't..<tn rivayet etmi§tir. Bu da elli 
gece eder, soziinden sonra Dahhak der ki: Allah Teala, Muharrem ayi 
<;1kt1g1 zaman kendisi ile aralarmda andla§ma olmayanlar i<;in kihei 
koymas1m pey:gamberine emretmi§tir. islam'a girinceye kadar onlarla 
sava§acaktir. Kendisiyle andla§ma bulunanlar hakkmda ise §oyle em
red.er: Nahr gtintinden ba§layarak Rebiiilahir aymdan on gun ge<;in
ceye kadar olmak uzere dort aym bitiminde onlar hakkmda da kihei 
koyacak, ta ki onlar islam'a girinceye kadar. 

Ebu Ma'§er el-Medeni der ki: Bize Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi 
ve ba§kalarmm rivayetine gore; onlar, §Oyle demi§lerdir: Allah RasUlu 
(s.a.) dokuzuncu sene haec mevsiminde haec emiri olarak Ebubekir'i 
gonderdi. Ali Ibn Ebu Talil;>'i de Berae'den otuz veya kirk ayetle gonderdi 
de o, buillan insanlara okudu. Mii§riklere yerytizunde dolal?malan i<;in 
dort ay sure verdi. Bu ayetleri onlara arefe gunu okuyarak mu§riklere 
§U sureyi verdi: Zilhicce ayindan yirmi gun, Muharrem, Safer, Rebiul
evvel ayi ve Rebitilahirden on gtin. Bu ayetleri onlara menzillerinde (du
rak yerlerinde) okudu ve dedi ki : Bu yihmizdan sonra mu§rik haccet
meyecek, Beyt'i <;Iplak asla ta vat etmeyecek. 

Mucahid'den naklen ibn Ebu Necih der ki : «Allah ve Rasulun
den (andla§ma yap1lanlara) bir ihtardir.» Bunlar Huzaa, Mudlic ve 
kendisi ile bir andl~ma olan -ba§kalandir. Allah Rasulu (s.a.) Te
buk'u bitirip geldiklerinde; hacca gitmek istediler, sonra §Oyle buyur
dular: Ancak mu§rikler haz1r bulunacak ve <;Iplak olarak tavaf ede
ceklerdir. Bu olmayincaya kadar haccetmek istemiyorum. Ve Ebubekir 
ile Ali (R. Anhiima) yi gonderdiler de, insanlara Zu'l-Mecaz'da ve hac 
mevsimlerinin hepsinde biatle§IDi§ olduklan yerlerde insanlara tavaf 
ettirdiler. Kendileri ile andla§ma bulunanlara, dort ay daha emin ola
caklanm haber verdiler (ilan ettiler). Bunlar, pe§pe§e gelen aylardu 
ki; Zilhicce ayinm yirmisinden ba§layip, Rebitilahir ayimn onuncu gti
nune kadard1r. Sonra onlar i<;in hi<; bir andla§ma kalmayacaktlr. in
sanlarm hepsine iman etmedikleri takdirde kltali Han ettiler. Suddi ve 
Katade'den de ooylece rivayet edilmi§tir. Ziihri der ki : Surenin ba§
langrcl ~evval'den itibaren olup, sonu da Muharrem'in sonudur. · 

Fakat bu, garib bir rozdur. Hukmu kendilerine teblig edilmemi§ 
olan bir miiddet ile nas1l sorumlu tutulabilirler? Bu durum kendile
rine, Nahr gtinu Allah Rasulti (s.a.) ntin ashabmm bunu ilan ettikleri 
s1rada ortaya <;Iknn§tlr. B1l sebepledir ki Allah Teala :. ((Hacc1 ekber 
gtinu, insanlara Allah _ve Rasulunden bir ilandir ... » buyurmu§tur. 
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3 - Buylik haec gunu, insanlara Allah ve Raslllun
den bir ilandrr. Muhakkak ki Allah ve Rasulu artlk mufj
riklerden uzakbr. Eger tevbe ederseniz; bu, sizin i9in daha 
hay1rhd1r. Yok eger yuz 9ev~rirseniz; bilin ki siz, Allah'1 
aciz brrakacak degilsiniz. Kufredenlere elem verici bir 
azabl mujdele. 

Allah ve Rasulii Mii§riklerden Uzakttr 

Allah Teala buyurur ki : ((Hacc1 ekber giinii -ki bu giin; haec vazi
felerinin ifa edildigi giinlerin en faziletlisi, en iistiinii ve insanlan en 
~ok toplayan1 olan ·kurban kesme -giinudiir- insanlara Allah ve Rasu· 
liinden bir ilan ve bir lhtard1r.n Muhakkak ki AUah ve Rasulii, insan
lan kendine tevbe etmeye ~a~np §oyle buyurur: ((Eger (i~inde bulun
dugunuz §irk ve sap1khktan) tevbe ederseniz; bu, sizin i~in daha ha
YIThdir. Yok eger yiiz~evirir (iizerinde oldugum:iz halde devam eder) 
seniz; bilin ki siz, Allah'l aciz b1rakacak degilsi_niz. (Aksine 0, size gii~ 
yetiricidir, siz onun eli altmda (giicii dahilinde) kahn ve dilemesi al
tmdasmlz.) Kiifredenlere elem verici bir azab1 (diinyada riisvayhk ve 
azab1, ahirette ise demir sopalan ve zincirleri, bukag1lan) miijdele.» 

Buhari - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Abdullah ibn · 
Yusuf'un .. _ Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : 

Ebubekir (r_a,) beni, o haccda miiezzinler (ilan ediciler) i<;inde 
gonderdL Ebubekir onlan Nahr giinii Mina'da §6yle ilan etmeleri i~in 
gondermi§ti : Bu seneden sonra hi~ bir mii§rik haccetmesin. Beyt'i 
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hi~bir ~Iplak tavM etmesin. Ravi Humeyd der ki: Sonra Hz. Peygamber 
(s.a.) arkalanndan Ali ibn Ebti Talib'i gonderdi ve ona Berae'yi (Be
rae suresini) ilan etmesini emretti. Ebu Hiireyre der ki: Ali, bizimle 
birlikte nahr giinii Berae'yi Mina halkma ilan etti. Aynca bu seneden 
sonra hi~ bir mii§rigin haccetmeyecegini, hi~ bir ~1plagm Beyt'i tavat 
etmeyecegini de ilan etti. , · 

Yine Buhari'nin Ebu Yemman kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den riva
yetine gore; o, §Oyle demi§tir : Ebubekir, Nahr giinii Mina'da : Bu se
neden sonra mii§rik haccetmeyecek, Beyt'i ~1plak tavaf etmeyecek, diye 
ilan edenler i~inde beni de gonderdi. Hacc1 ekber giinii Nahr giiniidiir. 
Bu giine, insaniann hacc1 asgar demeleri sebebiyle ((ekber)) denilmi§tir. 

· 0 sene Ebubekir, insanlara ilanda bulunmu§ ve Allah Rasulii (s.a.) niin 
de haccettigi veda hacc1 yi11 hi~ bir mii§rik haccetmemi§tir. Hadisin 
lafZI Buhari'den Kitab el-Cihad'da ooyledir .. 

Abdiirrezzak'm Ma'mer kanallylao .. Ebu · Hiireyre (r.a.) den riva
yetine· g6re; o, <(Allah ve RasUliinden bir ilandir.l) a yeti hakkmda §oyle 
demi§tir : Huneyn zamam Hz. Peygamber (s.a.), Gi'rane'den umre i~in 
ihrama girdi. (Ci'rane'den umre yaptl.) Sonra bu haccda Ebubekir'i 
haec emiri yaptl. Ziihri'den rivayetle Ma'mer der ki : Ebu Hiireyre'nin 
rivayet ett~ine gore; Ebubekir, kendisinin ~ace emiri oldugu haccda 
Ebu Hiireyre'ye Berae (suresini) ilan etmesiru emretmi§tir. Ebu Hiirey
re der ki: Sonra Hz. Peygamber (s.a.) bizim arkam1zdan Ali'yi g()n
dererek ·Berae suresini ilan etmesini ona emretmi&tir. Ebubekir daha 
once o haec mevsiminde haec emiri olarak kalmi§tir. Bu hadisin sevke
dili§inde · gariblik vard1r. ~yle ki : Ci'rane umresi senesi haec emiri 
Attab ibn Esid'dir. Ebubekir ise dokuzuncu senedeki haccda haec emiri 
olmll§tur. 

Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'ino 0 0 Ebu Hiireyre'den 
rivayetine g6re o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Ali ibn Ebu Ta
lib'i Mekke halklna Berae suresi ile birlikte rgonderdiginde onunla be
raberdim. Ebu Hiireyre'nin oglu Muharrer (veya Muharrir) der ki : 
Siz ne i'lan etmekteydiniz? 0 §Oyle dedi: Biz, ilan ediyorduk ki cen
nete ancak mii'min girecek, Beyt'i ~Iplak tavaf etmeyecek, Allah Ra
sulii (s.a.) ile arasmda bir andl~ma olan kimsenin miiddeti dort a-ya 
kadardir: DOrt ay ge~tiginde Allah ve RasUlii mii§riklerden umktlr. 
Bu seneden sonra bu Beyt'i hi<; bir mii§rik hacc~tmeyecek. Ben, sesim 
kiSilmcaya kadar bagmyor, nid.a ediyordum. l:}a'bi, Muharrer ibn E.bu 
Hiireyre'den Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigini nakleder :- Allah Rasulii 
(s.a.) 'ibn Ebu Talib (r.a.) i nida etmek iizere gonderdiginde onunla 
birlikteydim. Onun sesi kisildi~nda ben nida ediyordum. Ben : Siz neyi 
nida lie ilan ediyordunuz? diye sordum. o, §oyle cevab verdi : DOrt §eyi : 
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Ka'be'yf hi~ bir <_;!1plak tava.f etmesin. Allah Rasulii (s.a.) ile andla.§
masi olarun andla.§masi, suresi sonuna kadarchr. Cennete ancak inan
IDI§ nefisler. (kirp.seler) girecekttir. Bu senemizden sonra hi~ bir mii§rik 
haccetmeyecektir. Hadisi Ibn Cerir, ba§ka bir kanalda.n olmak iizere 
~'bi'den rivayet etmi§tir. ~u'be ise hadisi Mugire'den, o $a'bi'den ri
vayet eder. Ancak onun hadisinde §U kiSim varchr : Kimin Allah Ra
sillii (~.a.) ile arasmda bir andl'a.§rrui varsa, bunun andla.§masi dart 
aya kadardlr. Ve ravi, hadisin tamamm1 zikretti. ibn Cerir der ki: Bu
nun, h.adisi nakledenlerden birinin . vehmi olmasmdan korkanm .. Zira 
sure hakkmdaki haberler bunun hila.fmad1r. 

1mam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Enes ibn Malik (r.a.) den 
rivayetine g()re; Allah Rasillii (s.a.), Berae suresini Ebubekir ile bir
likte .gondermi§ti. 0 Zii'l-Huleyfe'ye ula.§tigJnda Allah Rasulii: Onu ben
den veya. Ehl-i Beyt'imden bir adam di§mda kimse teblig etmesi.TI, bu
yurdular ve onu (Berne suresini) Ali ibn Ebu Talib (r.a.) ile birlikte 
gonderdiler. Hadisi Tirmizi de Tefsir kitabmda Biindar kanahyla ... 
Ha.mrna.d ibn Seleme'den rivayet ettni§ ve Enes'den rivayetle bu hadi
sin hasen, .garib oldugunu soyleinl§tlr. 

Abdullah ibn Ahmed ibn Ha:pbel der ki: Bize Muhammed ibn Sii
leyman'm .. . Ali (r.a.) den rivayetine g()re; o, §Oyle demi§tir : !Hz. Pey
gamber (s.a.) e Berae'de~ on ayet nazil oldugunda Hz. Peygamber (s.a. ) 
Ebubek:ir'i ~ag1np bunlan Mekke .halkma okumas1 i~in onlara g6nderdi. 
Sonra beni gagmp : Ebubekir'e _yeti§. Ona nerede yeti§irsen yaztyi ondan 
al ve Mekke halkma gidip bunu onlara oku, buyurdular. Cuhfe'de ona 
kavU§tum ve yaZIYI ~ndan aldim. Ebubekir, Hz. Peygamber (s.a.) e dO
nerek : Ey IAllah'm el~isi, benim hakk1mda bir §ey mi nazil oldu? diye 
sordu. IAllah Rasulii: HaJir, fakat Cibril bana geldi ve: Bunu sen veya 
ailenden bir adamdan 'ba.§kas1 eda etmeyecek, dedi, buyurdular. Hadi
sin isnadmda zaJifhk vard1r. Ebubekir (r.a.) in donmesinden maksad, 
onun hemen donmii§ olmas1 degildir. Aksine ba.§ka bir rivayette a~1k 
olarak geldigi iizere o, Allah Rasillii (s.a.) niin haec emiri olarak gt>n
derilmi§ oldugu haccm farzlar1p1 yerine getirdikten sonra donmii§ltiir. 

Yine Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel der ki: Bana Ebubekir'in ... 
Ali (r.a.) den rivayetine gore; . Allah Rasulii (s.a.), onu Berae ile gon
derdigmde ~yle demi§ti : Ey Allah'm peygamberi, ben !esahat sahib! 
ve hatib degilim. Allah Rasulii §Oyle buyunnu§: Onu ya mutlaka ben 
gotiirecegim veya sen gotiireceksin. o da §Oyle demi§ : Eger ~are yoksa 
o halde ben giderim. Allah Rasulii : <1it, muhakkak Allah senin diline 
seba.t verecek ve kalbine hidayet bah§edecektir, buyurmU§ ve elini onun 
agzma koymU§tur. 

Tetsir, C. VII F. 214 
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imam Ahmed der ki: Bize Siifyan'm .. . Zeyd ibn Y~ey' -Rem
dan'll birisidir- den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Ali'ye Hz. Pey
gamber (s.a.) in kendisini Ebubekir ile birlikte hacca gondermi§ oldugu 
giinii kasdederek: Ne ile gonderilmi§tin? diye sorduk. ~yle dedi: Dort 
§eyle gonderildim : Cennete ancak inanrm§ kimseler girecektir. Beyt'i , 
hie; bir c;1plak tavaf etmeyecektir. Hz. 'Peygamber (s.a.) ile aralannda 
andl~ma olanm andla§mas1, siiresi sonuna kadardir. Bu senenizden 
sonra mii§rikler, miisliimanlarla birlikte haccetmeyecektir. Hadisi Kl
labe kanahyla Siifyan tbn Uyeyne'den rivayet eden Tirmiil hadisin 
hasen; sahih oldugunu soyler. 

( ........ ... .. ..... ...... ) 
ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin ... Ali'den rivayetine ,gore; o, 

§oyle demi§tir: Berae suresi inzal olundugunda Allah Rasulii (s.a.) 
beni dort §eyle gonderdi : Beyt'i hie; bir g1plak tavaf etmeyecektir. Bu 
YJ.llmzdan sonra mescid-i hanlm'a hie; bir mii§rik yakla§lllayacaktir. 
Allah RasUlii (s.a.) He aralannda bir andla§ma olamn andla§masi, 
siiresi sonuna kadard1r. Cennete ancak inanrm§ kirnse girecektir. Ha
disi ibn Cerir, .Muhammed ibn Abd'ill-A'la kanahyla ... Ali' den r}vayet 
etmi§tir. · Bu rivayette o : Ben dort §eyle ernrolundum ... demi§tir. Ve 
ra vi hadisin tamfumm zikretmi§tir 0 

tsrail'in Ebu ishak'tan, onun· da Zeyd ibn Yiicey'den rivayetine 
gore; o, §i:iyle demi§tir: Berae stiresi nazi! oldu ve Allah Rasulii (s.a.) 
once Ebubekir'i, sonra Ali'yi gonderdi. Ali onu (Berae suresini) ondan 
ald1. Ebubekir dondiigiinde: Benim hakk1mda bir §ey mi nazi! oldu? 
diye sordu da Allah Rasulii : HaYJ.r, fakat onu benim 'Veya Ehl-i Beyt'im
den . birinin teblig etmesiyle emrolundum, buyurdular. Ali, Mekke hal
kma gitti ve onlann ic;inde §U dort §eyi ilan etti : Bu seneden sonra 
hie; bir mii§rik Mekke'ye girmeyecek. Beyt'i hie; bir c;Iplak tavaf etme
yecek. Cennete ancak miisliiman ki§i girecek. Allah Rasillii (s.a.) ile 
aralarmda bir andla§ma olamn andla§mas1, siiresi sonuna kadard1r. 

Muhammed ibn ishak'm Hakim ibn Hakim ibn Abbad ibn Huneyf 
kanallyla Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali ibn el-Huseyn ibn Ali'den 
rivayetine gore; o, §oyle derrii§tir: All?h Rasulii (s.a.), insanlara haccet
tirmesi ic;in Ebubekir'i. gonderrni§ken ona Berae suresi nazil oldugunda: 
Ey Allah'm elc;isi, Ebul?ekir'e gonderseniz, denildi. Onu benim yerime 
ancak Ehl-i Beyt'imden birisi eda edebilir, buyurup Ali'yi c;agirdilar ve 
§oyle buyurdular : Bu k1ssay1 Berae'nin ic;inden c;1kar ve Mina'da top
Iandiklarmda Nahr giinii insanlar ic;inde ilan et ki cennete hie; bir 
kafir girmeyecektir. Bu seneden sonra hie; bir mii§rik haccetmesin. 
Beyt'i hie; bir (!Iplak tavaf etmesin. Allah Rasulii (s.a.) katmda kendisi 
ic;in bir. andla§ma olanm bu andla§masi, siiresi son una kadardlr. Ali 
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r.a.), Allah Rasill.ii (s.a.) ·niin Adba ( .~1 ) isimli devesinin 
~rine binip Ebubekir'e yolda yeti§ti. Ebubekir onu gordiigiinde: Emir 

arak nu yoksa me'mur olarak m1? diye sordu. 0 : Bilakis me'mur ola
:-ak, diye cevab verdi. Beraberce gittil~r. Ebubekir insanlara haccettirdi. 
Araplar o sene, cahiliye devrinde olduklan gibi haccdaki duraklannda 
diler. Nihayet kurban giinii olunca; Ali ibn Ebu Talib Allah Raswii 
ls.a.) niin kendisine emretmi§ oldugu §eyleri insanlar ic;inde kalklp 
ilan etti. Ve §Oyle dedi: Ey insanlar, cennete hie; bir kafir girmeye
cektir. Bu seneden sonra hie; bir mii§rik haccetmesin. Beyt'i hie; bir 
\ Iplak tavaf etmesin. Kimin Allah Rasftlii (s.a.) katmda bir anla§mas1 
varsa; bu, siiresine kadard1r. 0 seneden sonra hie; bir mii§rik haccet
medi, hi<; bir c;1plak Beyt'i tava.f etmedi. Sonra Allah Rasulii (s.a.) niin 
yaruna geldiler. Bu, belirli siireye kadar miiddet verilmi§ olanlarla, o 
yil ahid almmi§ olan mii§rikler ic;in bir «beraetn idi. 

ibn Cerlr der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Abdiilha
kem'in ... Ebu es-Sahba. el-Bekrl'den rivayetine gore; o, §Oyle demi.§tir: 
Ali ibn Ebu Talib'e hacc-1 ekber giiniinii sordum. ~yle dedi : Allah 
Rasulii (s.a.) insanlara haccettirniek iizere Ebubekir ibn Ebu Kuha.fe'
yi g0ndermi§ ve onunla birlikte beni Berne suresinden kirk ayetle bir
likte g()ndermi§ti. Arefe giinii Arad'at'a gelince insanlara hutbe okumu§, 
hutbesini bitirince bana doniip: Kalk ey Ali, Allah Rasulii (s.a.) nun 
risaletini eda et (yerine getir), demi§ti. Kalkt1m ve onlara Berae sure
sinden kirk ayeti okudum. Sonra dondiik ve Mina'ya geldik. Cemre'ye 
(§eytana atllan ta§lan) a.ttlm. Devemi kestim, sonra b~1nu tlra§ ettim. 
Ve anlad1m ki orada toplananlar, arafe giinii Ebubekir'in hutbesinde 
biitiiniiyle hazir bulunmam1§lardl. <;ad1rlan dol~1p onlara bu ayetleri 
okudum. i§te buradan hareketle bazllan, onun (hacc-1 ekber giiniiniin) 
Nahr ·giinii oldugunu sanm1§lard1r. Dikkat ediniz, o arafe giiniidiir. 

Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun da Ebu ishak'tan riva.yetine 
gore; o, §Oyle demi§tir: Ebu Cfthayfe'ye hacc-1 ekber giiniinii sordum, 
amfe giiniidiir, dedi. Ben : Bu bilgi senden mi, yoksa Muhammed 
(s.a.) in ashabmdan m1? diye sordum. Hepsi onlardandir, diye cevab 
verdi. Yine Abdiirrezzak'm Ciireyc'den, onun da Ata'dan rivayetine 
gore o, hacc-1 ekber giiniiniin arafe giinii oldugunu soylemi§tir. 

Orner ibn Velid e§-~enni der ki: Bize ~ihab ibn Abood el-Ansa.ri'nin 
babasmdan rivayetine gore o, Orner ibn Hattab'1ii §Oyle dedlgini I§it
mi§ : Bu, amfe giiniidiir, bu hacc-1 ekber giiniidiir. Hie; kimse bu giinde 
kesinlikle oruc; tutmasm. Ravi deyamla §Oyle anlabr: Babamdan sonra 
(babamm oliimiinden sonra) haccettim ve Medine'ye vanp halklrun 
en faziletlisinin kim oldugunu sordum. Said ibn Miiseyyeb'dir dediler. 
Ona vanp : Muhakkak ben Medine halk1run en faziletlisini sordum, 
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Said ibn Miiseyyeb'dir, dediler. Bana arafe · gunu orucundan haber ver, 
dedim. Ben sana benden yiiz kat daha faiiletli olam haber vereyim: 
o, Orner -veya ibn Omer-dir. 0 giinun orucunu . yasaklar ve: 0, 
hacc-1 ekber giinudfir, derdi. Had~si ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim rivft, 
yet etmi§lerdir. ibn Abbas, Abdullah ibn ZUbeyr, MU.cahid, ikrime ve 
TavU.s'tan rivayet edildigine gore onlar: Arafe gfinu ha:cc-1 ekber gu
nudur, demi§lerdir. Bu hususta ibn Cureyc'in m\.ir&el olarak rivayet et
tigi bir hadis van:hr : Bana Muhammed ibn Kays ibn Mahreme'den 
rivayetle -haber verildigine gore; Ailah Rasillu (s.a.), arafe gfinu hutbe 
okum~ ve : Bu (,gfin); hacc-1 ekber giinudlir; buyurmu§lard1. Bu ha
dis, ibn Cfireyc kanahyla.. . Mi.sver ibn Mahreme'den ba.§ka bir §~
kilde de rivayet edilmi§ olup buna gore; Allah Rasulu (s.a.), Amfat'ta 
onlara hutbe okumu§, Allah'a hamd u senadan sonra §oyle buyurmu§
tur : imdi, muhakkak bu (giin) hacc-1 ekber giiniidfir. 

Hacc-1 ekber giinu hakkmda.ki ikinci gt>rfi§ ise 'bunun, Nahr (hacc
da kurban kesme) gunu oldugu §eklindedir. HU.§eym'in !small ibn Ebu 
Halid'den, onun ~a'bi'den, onun da Hz. Ali (r.a.) den rivayet4le gare 
o: Hacc-1 ekber gunu Nahr gfinudfir, demi§tir. Ebu isha.k es-Subey'i de 
Haris ibn A'ver'in §Oyle dedigini nakleder: Ali (r.a.) ye hacc-1 ekber 
gfinunii sordum : 0, Nahr guniidur, diye cevab verdi. §u'be'nin Hakem'
den rivayetine gore; o, Yahya ibn el-~Bezzar'1 §oyle derken i§itmi§ : Hz_ 
Ali (r.a.), Nahi giinii beyaz bir katlr uzerinde c;Ole dogru gitmek iizere 
<;1krn1§tl. Bir adam gelip hayvammn yelesinden tuttu ve ana hacc-1 
ekber'i sordu. Hz. Ali §Oyle · cevab verdi : 0, bu giinfindiir. Hayvanm 
yolunu serbeSt b1rak. Abdiirez~ak'm SU.rfyan ve §u'be kanahyla ... Ab
dullah ibn Ebu Evfa'dan rivayetine 'gOre; o, §oyle demi§ : :H:acc-1 ekber 
gfinu Nahr gunudur. Bu gorfi§U.n bir benzerini; §u'be ve ba§kalan, Ab
dillmelik ibn Numeyr'den rivayet etmi§lerdir. Keza HU§eym ve ba§ka
lan, bu g9rfi§U. §eybani kanallyla Abdullah ibn Ebu Evfa'dan. da · riva
yet etmi§lerd'ir. A'me§~in Abdullah ibn Sinan'dan rivayetine gore o, 
§Oyle demi§tir : Mugire ibn §u;be kurban gfinu bir deve uzerinde bize 

· hutbe okuyup : Bu, kurban gunudiir, bu Nahr giinfrdur, bu hacc-1 ekber 
gfuludur, dedi. Hammad ibn Seleme'nin Semmak'den, onun ikrime'den, 
onun da ibn Abbas'tan rivayetine g6re o : Hacc-1 ekber; Nahr gfinudur, 
demi§tir. Ebu CU.hayfe, Said ibn Cubeyr, Abdullah ·tbri §eddad ibn el
Had, Nafi' iqn Cubeyr ibn Mut'1m, §a'bi, ibrahim en-Nehai, Mucahid, 
ikrime, Ebu Ca'fer el-Baklr, .Zuh:d ve Abdurrahrnan ibn Zeyd ibn Es
lem'den rivayete gore onlar: Hact-1 ekber gunu; Nahr gfinudur, de
rnl§lerdir. ·ibn Cerir de bu gOrU§U tercih etmi§tir. Daha once gec;tigi 

· iizere Buhari'nin Sanih'inde Eb~ Hureyre'den rivayet edilen bir hadise 
gore; Ebubekir onlan, Mina'da Handa bulunmak tizere Na:hr giinu gon-

Tevbe. 3'] 

dermi§1 
Ebu ~ 
nin ... -
(s.a.), 
Bu gfu 
Merdu) 
§ekilde 
lim'deiJ 
duyeh 

§u 
da Hz. 
o, §Oyll 
kesilmi 
oldugu 
Rasulu 
nudur. 

ibJ 
Bekre'< 
oldugu! 
insanla 
Biz, S\1 

~yle 1 
isnM1 
vas'1n 
dan, o1 

sulii (: 
Hacc-1 
yete gi 
gfindU.l 

. tir. Mi 
Ebu Uj 
gtinu, 
Hasan 
berden 
haccet 
Hatim 

ib 
rivaye1 
gfinun 
lerin l 



HADtsLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiR1 3413 

derrni§tir. Bu husU.sta ba§ka hadisler de varid olm~iur. Nitekim .imAm 
Ebu Ca'fer ibn Cerit der ki: Bana Sehl ibn Muhanuned es-SicistAni';; 
nin ... ibn Omer'den rivayetine gore; o, §Oyle · demi§tir: Allah RasuJ.:ii 
(s.a.), veda haccmda kurban giinii cemreleri:ri yarunda durm~ ve: 
Bu giin hacc-1 ekber gi.iniidiir, buyurmu§lard1r. ibn Ebu Hatim ve ibn 
Merduyeh de bu hadisi Ebu Cabir Muhammed ibn Abdillmelik'den bu 
~kilde rivayet etmi§lerdir. Yine ibn Merduyeh bu hadisi Velid ibn Miis
lim'den, o da Hi§S.m ibn el-Gb'dan rivayet etmi§tir. Aynca ibn Mer
duyeh hadisi Said ibn Abdiilaziz'den, o da NM'Pden rivayet eder. 

~u'be'nin Amr ibn Miirre'den; onun Murre el,.Hemdani'den, · onun 
da Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan bir adamdan rivayetine gore; 
o, ~yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) k1rmiZl renkte, kula.IDmn uc~ ' 
kesilmi§ bir deve . iizerinde aram1zda kalk1p : Bu gfuliiniiziin hangi giin 
oldugunu biliyor musunuz? diye sormu§tu. ·Nahr giiniidiir, dedile;r. Allah 
Rasulii §oyle buyurdular: . Dogru soylediniz, bu g\in hacc"'l ekber gii
nudur. 

ibn Cerir der ki: Bize Ahmed ibn Mikdam'm, .. Abclurra.hmAn ibn 
Bekre'den, onun da babasmdan rivayetine g-Ore o, §Oyle demi§tir : 0 giin 
oldugunda Allah Rasulii (s.a.) kendisine ait bir deve iizerine oturmu§, 
insanlar onun gemini tutmu§ken: Bu, hangi giindiir? diye sormu§tU. 
Biz, sustuk ve sand1k ki isminden ba§ka bir ,§eyle onu ·isimlendirecek. 
~yle buyurdular : Bu · gun, hacc-1 ekber giinii degil midir? Bu hadisirt 
isnad1 sahih olup ash Buhari'nin Sahih'inde tahric edilmi§tir. Ebu Ah
vas'm ~ebib hm Garkade'den, onun Siileyman ibn Amr ibn Ahvas'
dan, onun da babasmdan rivayetiile g-Ore; o, §oyle demi§tir : Allah Ra
sulii (s.a.} nii veda haccmda dinledim, bu hangi giindiir? buyurdular. ' 
Hacc-1 ·ekber giiniidiir, diye cevab verildi. :Said ibn Miiseyyeb'den riva
yete gore; o, §oyle. demi§tir : Hacc-1 ekber giinii; Nahr giiniinden ikinci 
giindiir. Said ibn Miiseyyeb'in bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etrni§-

. tir. Miicahid de: Ha.cc-1 ekber glinii; biitiin haec giinlet1dir, demi§tir. 
Ebu Ubeyd de bOyle soyler. Siifyan ise §Oyle demi§tir : Haec giinii; Cenie1 
giinii, S1ffm giinii. Yani h~psinin giinleridir. Sehl · el-Serrac der ki : 
Hasari el-Basri'ye hacc-1 ekber giinii. soruldu da §Oyle dedi : Hacc-1 ek
berden size ne? 0, Ebubekir'in Allah RaSUlii (s.a.) tarafmdan insanlara 
haccettirmek iizere gorevlendirilerek haccettigi senedir. Bunu ibn Ebu 
Hatim rivayet etmi§tir. . · · · ' 

ibn Cerir der ki" : Bize Veki'nin ve Ebu Usame'nin ibn A vn'dan 
rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Muhammed ibn Sirin'e .hacc-1 ekber 
giiniinii sordum, §Oyle dedi: Allah RaSUlii (s.a.) niin hacc1 ile bedevi
lerin ha~c1mn birie§tigi (birbirine tevMuk ettigi) ~giin olmu§tur. 
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4 - YalnlZ muahede yaptlgilllZ rhii~riklerden, mua
hede hiikiimlerinde size kar~1 bir eksiklik yapmayan ve 
aleyhinizde kimseye yardrm etmeyenler, mustesnadlr. 0 
halde yapt1g1n1z anla~may1, sonuna kadar tamamlay1n. 
Muha.kkak ki Allah, miittakileri sever. 

Bu, dart ay siire koymadan bir istisnadir. Belli bir vakti olmaksi· 
zm mutlak olarak kendisi ile andla§ma bulunan kirnsenin siiresi (an~· 
la§ma suresi) dart ayd1r. Yeryiizunde dola§acak ve. kendisini kurtar
mak iizere diledigi yere gidecektir. Ancak belli bir vakitle sm1rll and
la§ma bulunanlarm siiresi, andla§mada konulan siiredir. Daha once 
ge~en hadiste §oyle buyuruluyordu: Kimin Allah Rasulii (s.a.) ile bir 
andla§rnasi varsa; onun andla§rnasl, siiresinin sonuna .kadardlr. Fakat 
bu, andla§ma yap1lanm andla§rnasim bozmamas1, miisliimanlara kar§I 
hi~ kimseye yardlmc1 olmamas1, onlarm dl§mdakilere onlarm aleyhinde 

· yardlmda bulunmamas1 §artma baglld1r. i§te suresinin somma kadar 
andla§masma ve · zimmetine ·riayet edilecek olanlar, bu durumda olan 
kimselerdir. Bu sebeplect'ir ki Allah Teala, bu husustaki andla§malara 
riayete te§vik ile: «Muhakkak ki Allah (andla§malanna riayet eden) 
miittakileri sever.» buyurmu§tur. 

----- i Z A H I------

. ~iilerden baZilan; adetleri oldugu uzere, Hz. Ali'nin bu ozelliginl 
biiyiit:i:iyor. Ona rivayet bak1mmdan sahih olmayan ve akllla da kabul 
ve destek gormeyen §eyler isnad ediyorlar. Bununla Hz. Ali'nin Ebu
bekir'den daha iistiin oldugunu, halifelige ondan . daha layrk oldugunu 
isbat etmek istiyorlar. Onlar, Cebrail'in Hz. Peygambere; Ebubekir'1 
a:~;Ietmesini emretmi§ ve Berae suresini peygamberin kendisi veya aile
sinden birisinin ancak teblig edebilecegini saylemi§tir. Bunun i~indir 
ki Pey.gamber de Ebubekir'i teblig gorevinden azletmi§tir. Onlar bu olay1 
anla§malann feshi ve onunla ilgili meselelere has kabul etmeyip din· 
i~in genel bir kaide olarak goriiyorlar. Oysa sahih hadisler, din ugruna 
cihad ve onu savunmada oldugu gibi dini teblig konusunda umumidir. 
Dini teblig bir gorevdir, sadece §eref degil. Bu meyanda Rasulullah veda 
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haccmda binlerce insamn duyup dinledigi konu§masmda : Burada bu
lunan bulunmayana teblig etsin, buyurmu§tur. Bu husus, Buhari, Mus
lim ile diger hadis kitaplarmda bir ka~ yerde vard1r. Bazi rivayetlerde 
ibn Abbas §oyle demektedir: Allah'a yemin ederim ki, «burada bulu
nan bulunmayana teblig etsin, )) sozii biitiiri iimmete verilen bir emirdir. 
«Benden bir ayet bile olsa, onu teblig ediniz.» hadisi de vard1r ki, bunu 
Buhari ve Tirmizi rivayet etmi§lerdir. Ger~ek bu olmasaydi, §iiphesiz 
islamiyet o hiZiyla diinyaya yay1Imazdt. ~iilerd.en baZilari, Rasulul
lah'm Ebubekir'i haec emirliginden ahp yerine Ali'yi gorevlendirdigini 
iddia etmektedirler. Bu, halkm ve alimlerin bildig1 ve ya§anmt§ bir olaya 
dayanan rivayetlere Zit bir iftiradir. Dogrusu §Udur: Hz. Ali (r.a.) ozel 
bir emri teblig etmekle gorevlendirilmi§ idi. islamm sosyal bir esasi
mn yerine getirilmesi konusundaki genel ba§kanhgmda Hz. Ali, Hz. 
Ebubekir'e tabi idi. Hatta, Ebubekir, Hz. Ali'nin emri teblig edecegi vakti 
tayih ediyor : Kalk ey :Ali, peygamberin el~iligini ~teblig -et, diy'ordu. 
Aynca .Ebu Hiireyre'nin Buhari, Miislim ve diger hadis kitaplannda 
varid olan harlisinde de yerald1gma gore, Ebubekir bu emri teblig· konu
sunda ashabtan baz1lanna Hz. Ali'ye yarthm etmeleri i~in · ta'limat 
verm~tir. _ 

Hz. Peygamberin miisliimanlann Mekke'den kurtulu§undan sonraki 
bu ilk haccm ifast hususunda ve diger haec erkam konusunda Hz. Ebu
bekir'i emir ta'yill: etmesi, t1pk1 vefatmdan once onu namaz kildirmakla 
gorevleridirmesi gibi; Rasulullah'm yerine getirxligi islam'm esaslarmm 
yerine getirilmesinde onu ashabm diger liderlerine tercihi anlamma ge
liyordu. Ashabm ~ogunlugu bu olaYI peygamberin vefatmdan sonra onun 
ba§kanllga aday gosterilmesi olamk kabul etmi§lerdir. DolaJISiyla olay; 
Hz. Ali'nin degil, Hz. Ebubekir'in hilafetine. i§iirettir. · Ger~ek §U ki : 
Yiice Allah, onlanu ileride devlet ba§kam olacaklanru biliyordu. Alusi 
bu manada bazl oozier s6yledikten sonra §Oyle demektedir : 

Ehl-i Sunnetten bazllan, Ebubekir'in haec konusunda insanlara 
ba§kan ta'yin edilmesinde ve Ali'nin de orada andla§maJI bozmaJI teblig 
konusunda :gorevlendirilmesinde bir niikteyi zikretmektedirler. 0 niikte 
§Udur : Ebubekir rahmet ve cemal sifatn1a mazhar idi. Nitekim isra 
hadisinde g~en Rasulullah'm <<Ummetimin iimmetime en merhamet
lisi Ebubekir'dir.>> sozii bunu gostermektedir. Bunun i~in Hz. Peygam
ber rahmete konu olan miisliimanlann i§ini Ebubekir'e havale etmi§tir. 
Hz. Ali ise Allah'm aslan1 idi. 0, celal sifatmm mazhan idi. Binaenaleyh 
yfice Allah, kahr ve celaJ s1fati gerektiren kafirlerin andla§hlasmm 
feshi gorevini ona vermi§tir. Onlar kafir ve mfisliimanm topland1g1 bii
yiik toplulukta birinden cemaJ, otekinden celal s1fati fi§klran iki g()z 
gibiydiler. Bu ooz §ayet Rasulullah'm a~1k ta'lili olmaz ise de §Uphe.Siz 
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ki ~k guzeldir. Biz diyoruz ki : ~ger RasUlulla.h'm Ali'yi kMirlerin and- · 
Ili§malanru bozmak i~in kendi yerine g;O'ndermesini onun ehl-i beytin
den olmasrna bagl~ak ad1 ge~en n~enin bir illet olmasma engel 
olursa da, bir hikmet olmasma mani degildir. 

Qagda§ ~iilerden birinin yeni bir kitabmd~, bu · meselenin mubalaga 
edilip biiyiitillmesinin bir ba§ka ornegini gordiim. Hz. Ali ile ilgili diger 
menkibelerde de hep ooyle yaptlmt§tlr. Hz. Ebubekir ve Hz. Omer'i (r.a.) 
Irotiilemek ' i~in §iiphe nedeni olmu§tur. Sozkonusu eser, Cenab-1 Al
lah'm kita~m1 da Hz. Ebubekir'in h,icreti esnasmda Peygambere arka
da§hk ettigini zikretmesini, Allah'm magamda onlarla beraber oldugu
nu a~tklaniastm klymetsiz saytyor ve Hz: Ebubekir iGin meziyet olmak
tan ~1kanyord~. Aslmda eger §ia, §U giinlerde raf1zilik, bid'atler, siin
netten ~Ikma propagandalan, ehl-i siinnet imamianm kotiileme gayre
tine dii§meselerdi; biz bu teblig konusundaki :}iipheyi burada zikre deger 
bulmayacaktlk. · · 

Bahis mevz11u §ii yazar bu mesele ne· ilgili rivayetlerden; ibn Cerir 
Taberi'nin Siiddi'den naklettigi rivayetleri 6zetleyerek §Oyle demekte
dir : Tevbe suresinin ba§mdaki ktrk ayet indigi zaman; Rasulullah, hac 

. i~in 1Hz. Ebubekir'i emir Sifatlyla ,lm ayetleri .ilan i~in Mekke•ye gonder
mi§tir. Ebubekir Zii'l-Huleyfe'ye vardt~nda, Hz. Peygamber pe§inden 
Ali'yi g()ndermi§ gorevi ondan almi§tlr. RasUiullah'm huz11ru'na donen 
Ebubekir; Ya Rasulallah, hakk1mda bir §ey mi indi? diye sormu§tur . . 
Hz. Peygamber bunun iizerine: Haytr, fakat bir §eyi benim ad1ma ben 
veya ailemden ba§ka birisi teblig edemez, buyurmU§tUr. Bu olaya da
yanarak miiellif, Hz~ Ali'nin peygamberin kendisi mertebe5inde olup 
Allah katmda ashabm en haytrliSI ve iistiinii _ oldugu hiikmiinii ~Ikar
ffil§tlr. Miiellif devam ederek §Oyle demektedir : Peygamber'in bu 80zii 
Ali'rtin O'ndan olmas1 O'nun kendisi olmas1 d~mektir. Bunu Ebubekir 
de biliyordu. Onun i~indir ki Rasulullah bu konuyu Ebubekir'e tekrar 
SIOz konusu etmemi§tir. istidlal yolunu bilen herkes bunun bOyle oldu
gunu bilir;. Haricilerden baztlart, Hz. Ali'nin bu iistiinliigunii gizleme
ye ~ll§mi§, Hz. Peyganiberin · ((0 bendendir» s6zii onun neseb baklmm
dan yakmhgl manasmadlr, iistiinliigii anlamtna gelmedigini iddia et
mi§tir. Bunlara gore araplann adeti boyleydi, bir kimse anla§mas1ru boz
mak istedigi zaman, bunu ya bi~zat . kendisi bozar veya en yakmn:u 
bunun i~in gonderirdi. Bunlartp yaruld1~ bir nokta var. 0 da Abbas'm 
Hz. Peygamber'in neseb bak1mm~an en yaktru oldugudur. RasUiullah . 
buna ragmen zii~in onu bu teblig g;Orevi ile gondermemi§tir? Miiellif, . 
ehU siinnetten hi~ kimsenin bu hadisi onlann iddia ettigi manaya al
ma.ch~ni ·c;ok iyi bilir. Ehl-i :5iinnet, bOyle bir teblig konu.S-unda . ya an-
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la§rnaYJ. yapanm kendisi bult~nacagmi veya yakm akraba.Ianndan birini 
gonderecegini soylemektedirler. 

Ben diyorum ki bu zatm ileri siirdiigu §iiphesinin i~inde kendi aley
hine delil bulunmaktadir. ~oyleki: 

1) Bu tutucu ~ii rivayetlerden Siiddi'nin rivayetini se~ip · alrm§tlr. 
<;iinkii bu rivayet ba§ka rivayetlerde yeralmayan ~ia'nm te'v11 ve 3-§m

hklanna uygun muhteva ta§Imaktadir. · 

2) Siiddi, bu .sOzii kendisi sbylemi§, sahabeden herhangi birinden 
nakletmemi§tir. 

3) Bu konuda bizim sahib senetlerle Ali, Ebu Hureyre y.b. den ri
vayet ettigimiz hadis, Siiddi'nin rivayetine ters dii§mektedir. Bizim ri-
vayet ettigimiz daha tercihe degerdir. . 

4) Konuyu tahkik ettigini iddia eden bu ~ii miiellif, Siidd1'nin so
ziiniin tamarmm zikretmemi§, sadece bir klsmm1 almi§tlr. Siiddi'den 
ba§kalanrun da rivayet ettigi ve bu miiellifin kaydetmedlgi kisimda Ra
swullah, Ebubekir'e §Oyle_ der: Ey Ebubekir, magarada benimle bera
ber olmaktan, Kevser havzmda arkada§lm olmaktan memmln olmaz 
miSm? Evet ya Rasulallah, dedi ve hacllann ba§mda gitti. Hz. Ali de Tev
be suresini gotiirdii. Kurban bayrarm giinii Ali kalkti ve §Oyle konU§tU : 
Bu seneden sonra hi~ bir mii§rik, Me..c;cid-i Haram'a glrmeyecektir: Ka
beyi hi~ bir kimse ~Iplak olarak tavaf ·etmeyecektir .. Hz. Peygamber ile 
ara£-mda bir anla§ma olan kimseye anla§ma siiresince hak tarurur. Bu 
giinler yemek ve i~mek giiniidiir. Yiice Allah ancak miisliiman olanlan 
cennetine koyacaktlr. Bundan sonra mii§rikler d.Ondiiler birbirlerini 
su~lamaya ba§lru:lllar. Ne yap1yorsunuz? GOrmiiyor musunuz, Kut:ey§
liler miisliiman oldu? dediler ve miisliiman oldular. ibn Cerir Taberi'nin 
tefsirinde ge~en Siiddi'nin .rivayetinin tam metni budur. 

Eger bu §ii miiellif rivayete dayaruyorsa -ki oyle goriiniiyor- da
ha once a~IkladigJffilz gibi, bu hadis onun aleyhinde bii dellldir. ·Aynca 
Hz. Ali'nin teblig ettigi o kirk ayet i~inde <<lEger siz O'na yardlm etmez
seniz, (iyi bilin ki)_ iki ki§iden biri oldugu ·halde kafirler O'nu ~Ikardlk
lan zaman Allah O'na yardlm etmi§ti. Hani onlar magara.da idiler; o 
zaman arkada§ma «Uzillme Allah bizimle beraberdir» diyordu.» ayeti de 
bulunuyordu. 

Rasillullah'm verdigi bu gbrev Ebubekir'in iistiinliigiinii, Hz. Pey
gamberin yarundaki-Ozel mevkiini, bOyle bir farizarun yerine getirilme
sinde Hz. Ebubekii'i yerine . vekil tayin etrriesinin, Hz. Ali'nirt kendisine 
daha yakm olmasma ragmen, bu ozel konuyu tebligle Hz. Ali'yi gorev
Iendirdigi zaman onu Hz. Ebubekir'in emrine vermesinin hikmetini a~Ik-
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lamaktad1r. ~u meselede Ebubekir'in ona emir verdigi sahih rivayetler
de ge~mektedir. Bunun i~indir ki, bu raf1zi, Rasulullah'm hayat1mn o en 
onemli hadi.Sesinde, Allah'm emrl ile peygamberin se~mesi sonunda 'Ebu
bekir'in kendisine yol arkada§li~ etmesindeki ~erefi inkar etmekte, ri-

. vayet edilen hadisin bir k1sm1m almamaktad1r. Bu onemli olay; islamm 
dogu§unu ve nurunun diinyaya yaYlli§mm ba§langrcmdaki hicret ola
Yldlr. Eger bu beraberlik basit bir §ey olsayd1, Kur'an bunu zikretmezdi. 
Kur'an, Ebubekir'i insanh~n efendisine arkada§ olarak zikretmekte ve 
Allah'm onlarla birlikte oldugunu belirtmektedir. · 

Sonra Hz. Peygamberin Ebubekir i~in ·«Kevser havuzunun ba§mda 
arkad~1md1r .. » demesi, onun k1yamet giinii ba§kalarmdan farkh bir 
iistiinliige, meziyyete sahip olacag1m gosterir. Eger o, kevser suyunun 
ba§ma gelecek sair mii'minler gibi bir insan olsaydl, 0 makamda bu 
ozel ifadenin bir manas1 olmazd.1. Rasulullah'm sozleri manas1zhktan 
miinezzehtir. 

5) Siiddi'nin rivayetinde yeralan; benden bir ki§i, soziinii Taberi 
ve digerlerinde yeralan; ehl-i beytimden bir ki§i sozii a~1klamaktadlr. 

Bu a~1k ifade; ;<bendenu kelimesinin; Hz. Ali'nin nefsinin Peygamper'in 
nefsi gibi olmasl; onun yerine kaim olmasl, ve ashabm en iistiinii ol
masl iddi8.s1m ibtal eder. 

'6) 0 miiellifin bit k1s1m haricilere isnad ettigi gorii§leri tiim ehl-i 
siinnet ulemasmdan hi~birisi, bu konuda Hz. Ali'nin hi~ bir ozelliginin 
olmadiglm, onun bu olayda gorevlendirilmesinin peygamberin yakmi 
olmasmdan kaynakland1~m bu olaYin sadece bir' teblig oldugunu, Hz. 
Ali bakimmdan oviiniilecek bir durum olma<ilg1ru iddia etmemi§lerdir. 
Biitiin bunlar Rrafizilerin, Haricileri and1klan zaman ehl-i siinnete iftira 
etme all§kanllklarmdan kaynaklanmaktadir. ~ayet Hariciler de bu ko
nuda Hz. Ali'nin meziyyetini inkar ediyorlarsa, R8.f1ziler de Hac emirligi 
esnasmda, hac farizas1m eda ve ogretme, mii§riklere dini teblig konu
sunda Hz. Ebubekir'in Peygamber'e vekalet etme meziyyetini inkar et
mektedirler. Ehl-i siinnet mu'tedildir. Her iki zatm da iistiin meziyyet
lerini de kabul ederler. (Re§id R1za Tefsir el-Menar, X, 192-197) . 
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5 - Haram alan aylar 91kmca; artlk mu~rikleri bul
dugunuz Y:erde oldurun. Onlan yakalaym ve hapsedin. 
Her gozetleme yerinde onlan bekleyin. Eger tevbe ederler; 
namaz · kilar, zekat verirlerse; yollarm1 serbest brrakm. 
Muhakkak ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

Haram Aylar ~IIonca 

Miifessirler, bu ayette zikredilen haram aylann hangi aylar oldugu 
hususllnda ihtilat etmi§lerdir. ibn Cerir bunlarm: <~Bunlardan dordti 
haram olanlarchr. i§te bu, en dogru nizamd1r. 0 halde bunlarda nefis
lerinize zulmetmeyin ... )) (Tevbe, 36) ayetinde zikredilen aylar oldugu 
gorii§iindedir. Bunu Ebu Ca'fer el-Baklr soylemi§tir. Fakat Ibn Cerir, 
onlar hakkmda haram aylann sonuncusunun Muharrem oldugunu soy
lemi§tir. ibn Cerir'in zahib oldugu bu gorii§ii Ali ibn Ebu Talha, ibn 
Abbas'tan rivayet etmi§tir. Dahhak da bu gorii§tedir. Fakat bu §iiphe
Udir. Ayetin akl§mdan ac;1kc;a allla§Ilan ise ibn Abbas'tan Avfi tarafm
dan rivayet edilen gorii§ttir. Bu gorii§ii Mticahid, Amr ibn ~uayb, Mu
hammed ibn IshAk, Ka.tade, Siiddi ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem de payla§Irlar. Buna gore burada kasdedilen : <rYeryiiziinde dart ay 
daha dol~m.». (Tevbe, 42) ayetinde belirtilen dort ayhk siire; yeryii
ziinde serbest9e dol~ma siiresidir. Sonra Allah Teala: 11Haram olan ay
lru· ~Iklnca .. . )) buyurmaktadlr. Allah Teala'nm onlarla sava§maYI size 
haram klldigi, onlar ic;in vermi§ oldugu sure olan dart aYIIl bitiminde 
onlan nerede bulursamz hemen aldiiriin. Sonra, haram olail dart ayla
nn hiikmiiniin ac;Iklanmasi yine bu surede ilerdeki bir ayetin tefsirinde 
gelerektir. 

Allah Teala'run: 1cArt1k mll§rikleri buldugunuz yerde oldiir(in." 
aycti geneldir. Fakat me§hfu olan garii§; bu ayetin, Harem'de sava§m 
haram kllmmasiyla ilgili: ((Onlar sizinle sav~madlkc;a, siz de Mescid-i 
Haram'da onlarla saV'a.§ma.ym. Ancak onlar sizlnle sava.!}Irlarsa., siz de 
onlan aldiiriin .. . >) (Bakara, 191) ayeti ile tahsis edilmi§ oldugudur. 
Allah Teala: 110nlan yakalaYin.n buyurur ki; onlan, dilerseniz aldiir
mek suretiyle ve dilerseniz esir etmek suretiyle yakalaym. ((Onlar1 hap
sedin ve her g6zetleme yerinde Qnlan bekleyin.» Onlan bulmamzla ye
tinmeyin. Bilakis onlan sigmdlklan yerlerde, kalelerinde muhasara et
mek, geni§ olan yeryiiziinii onlara damltmak, oliinceye veya islama gir
mek zorunda kalmcaya kadar yollarda, gec;ecekleri yerlerde onlan g6zet
leyin. ((Eger tevbe ederler; namaz- kila.r, zeka.t verirlerse; yollanm ser
best brrakm. Muhakkak ki Allah GafUr'dur, Rahim'dir.l> 
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Bunun i~indir ki Ebu Bekir es-S1ddik. (r:a.), zekat vermeyenlerle 
sava§ma husU.sunda bu ve benzeri ayetlere dayanml§tlr. Zira bunlal1ia 
onlarla harbetmek ancak bu i§leri i§lemeleri ~rbyla haram kllmmi§tlr 
ki bunlar da · islam'a girme, vaciblerini yerine getirmedir. Allah Teala . 
bu §artlardan en iistiinii ile daha a§agJ. olanlanna i§B.ret ve tenbihte 
bulunmu§tur. ~ehadetten sonra farzlann en §ereflisi, Allah'm hakk1 
olan natnazcilr. Ondan sonm ise fakir ve yoksullan ilgilendiren ve men
faati onlara ge~en zekatm yerine getirilmesi gelmektedir. Bu ise ya- · 
rat1klarla ilgili i§lerin (fiillerin) en §ereflisidir. Bu sebepledir ki Allah 
Teala, · bir ~k yerde namaz ile zeka.t1 'Oirlikte zikretmi§tir. Btfh!ri ve 

. Miislim'de -ibn Oiner'den rivayet edilen bir hadiste Allah RasUlii (s.a.) 
§oyle buyurmU§lard1r: Allah'tan ba§ka ilah olma<hgJ.na, Muhamm.ed'in 
Allah'm el~isi olduguna §eha.det . edinceye, namaZI kllmcaya ve zekat1 
verinceye kadar insanlarla sava§makla emrolundum. Ebu !ishak'm Ebu 
Ubeyde'den, onun da Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetine gore; 
o, §Oyle demi§tit : Siz namaz kllmakla ve zekat1 yermekle emrolundu-
nuz. ·Kim, zekat vermezse; onun namaZI da yoktur. . 

Abdurrahman [bn Zeyd ibn Eslem. der ki : Allah Tea.Ia, namazt an
. cak zekat ile kabul buyurur. Ve o, §6yle demi§tir : Allah Ebubekir'e 

rahmet eylesin, ne kadar anlaYI§ll ve bilgili imi§. 
imam Ahmed der ki : Bize Ali Ibn ishak'm... Enes'den rivayetine 

gore; Allah Rasulii (s.a.), §oyle buyunnu§lanilr: Allah'tan ba§ka ilah 
olmad1gma, Muhammed'in Allah'm el~isi olduguna §ehactet edinceye 
kadar irisanlarla sava§fnakla emrolundum. Allah'tan b~ka ilah olma
dlgJ.na, Muhammed'in Allah'm el~isi olduguna §ehadet ettiklerinde, bi
zim klblemize. yoneldiklerinde, bizim kestiklerimizi yediklerinde ve bi- · 
zim namaz1m1Z1 klld1klarmda onlann kanlan, · mallan bir hak kar§lll~ 
olma durumu hari~ bize haram kihnmi§tlr. Mtisliimanlan:n lehine olan 
onlann lehine, musliimanlann aleyhine olan onlann da aleyhinedir. 
Hadtsi Sahih'inde Buhari ve ibn Mace dl§mdaki Siinen s~hibleri Ab
dullah ibn Miibarek kanallyla clvayet etmi§lerdir. · 

. imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Abd''iil~A'la ibn Vas1l 
el-Esedi'nin ... Enes'ten rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle bu-

. yurmu§tur : Kim, diinyadan yegane Allah'a ihlas · ve iman iizere, O'na 
hi~ bir §eyle ortak kO§maksiZm ibadetle aynlirsa; diiny~an Allah .Teala . 
kendisinden hO§nud oldugu halde aynlrm§ olur. Enes der ki: Bu; ihtilM
lardan, heveslerin ¢ogalma.Smdan ve aynhklardan once RasUllerin Rab-

. lanndan ~getirip teblig etini§ olduklan Allah'm dinidir. Allah'm kita
bmda bunun tasdiki son nazi! · olan ayetler i~indedir. Allah Teala : 
«Eger tevbe ederler; namaz k1larlar, zeka~ verirlerse; yollanm serbest 
blrakm:JJ buyurmaktadlr. Onlarm tevbesi; putlardan . Siynllp onlan ter- . 
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ketmek, Rablanna ibadet etmek, namaZI k1lmak ve zekati vermektir. 
sonra Allah Teala ba§ka bir ayette de : ((Eger tevbe ederler; namaz . 
kilarlar ve zekat verirlerse artlk dinde karde§le:i-inizdir.» (Tevbe, 11) 
buyurmaktadir. Hadisi ibn Merduyeh rivayet etmi§tir. Bu· hadisi, Mu
hammed ibn Nasr el-Mervezi de ((es-Salat» isimli kitabmda Ishak ibn 
Ibrahim kanallyla ... Ebu Ca'fer er-RAzi'den rivayet etmi§t ir . 

Bu ayet-i kerlme; hakkmda Dahhak ibn Muzahim1in: Muhakkak 
ki bu, Hz. Peygamber (s.a.) lie mii§riklerden herhangi birisi arasmda 
bulunan her andl<a§mayt, konulmU§ her muddeti neshetmi§, kaldlrmi§
tir, dedigi kill~ ayetidir. 

A vfi, bu a yet hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle §(lyle derrii§tir : 
Berae'nin nazi! olmasi ve haram aylann ~Ikmasmdan beri mii§rikler
den hi~birisi i~in ne bir andla§ma ve ne de bir zimmet kalmami§tir. Bu 
ayet inmezden once, mii§riklerden kendi lehine bir andla.§ma bulunan-

·larm suresi dart aydlr. Bu sure, Ber§.e'nin ilan edildigi giinden ba§laytp 
Rebiiil-Ahir aytrun ba§mdan ·anuncu gune kadardir. Ali ibn Ebu Talha 
Jse ibn Abbas'm bu ayet hakkmda §6yle demgini nakleder : Allah Teal! , 
kendileriyle andl~ma yapllrm§ . olanlar .eger islam'a girmezlerse pey
gamberine, kihei koymas1m (onlarla harbi. ilam) emretmektedir. Ken
dileri lehine andla§ma yap1hp yemin edilmi§ kimselerin bunlan bozma
lan ise birinci §8.rti (doit ay siire tamnmasmi) ortadan kaldlrmaktadir . 

.ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm . .. Ali ibn Ebu Talib'den rt
vayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) dart kilH;la 
gonderilmi§tir : Birincisi m'ii§rik Araplar hakkindaki kili~tir. · Nitekim 
Allah TeAla : (cMii§rikleri buldugunuz yerde oldiiriin.» buyurmu§tur. 
ibn Ebu Hatim; bu hadisi bu §ekilde muhtasar olarak rivayet etmi§tlr. 
Ben oyle samyorum ki ikinci kill~; Allah Teala'nm: ((Kitab verilmi§ 
olanlardan Allah'a da, ahiret giiniine de inanmayan, Allah ve Peygam
berinin har!m kildigmi haram saymayan ve hak din edinmeyenlerle 
-boyun egip kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar- sava.§m .»· (Tevbe, 
29) ayetinde zikredilmi§ olan kitab ehli ile sava§tlr. tl'c;uncu kill~, ((Ey 
peygamber, kafirler ·ve miinA!Iklar ile cihad et.» (Tevbe, 73) ayetindc 
z~kredilen miinatlklarla sava§tir. DOrdiinciisii ise Allah Teala 'nm : ((Eger 
mu'minlerden iki taife birbirleriyle dogii§iirlerse, aralanm diizeltin . 
~ayet biri digeri iizerine saldmrsa, o saldiranla Allah'm buyruguna dO- . 
niinceye kadar sava§m ... » (Hucurat, 9) ayetinde zikredilen ~ilerle sa
Va§tir. 

Sonra miifessirler, bu k11Ic; ayetinin mensuh olup olmadi~ husu
sunda ihtilat etmi§lerdir. Dahhak ve Siiddi bu ayetin : ((Sonra onla n 
ya kar§Iliksiz veya fidye mukabili sallverin.» (Muhammed, 4) ayet i ile 
mensuh oldugunu soylerken KatMe bunun tersini soylemektedir . 
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6 - Eger mii~riklerden birisi senden eman dilerse; 
ona eman ver. Ta ki Allah'm kelamm1 dinlesin. Sonra onu 
emin olacak! yere kadar ul~tlr. BU:; onlann bilmez bir ka
vim olmalan sebebiyledir. 

Allah Teala bu Ayette peygamberine hitaben §Oyle buyurur : <<Eger 
(kend.ileriyle ~ava§mayi sana emrettigimiz, canlanm ve mallanm mu
bS.h gormeni sana helU klldl~m1z) m'ii§riklerden birisi senden eman 
dilerse; (onun bu talebine icabetle) ona eman ver. Ta ki (senin kendi
sine okuyac·agml ve Allah'm huccetini onun aleyhine olarak ikame et
mek uzere dinden ona zikredecegini) dinlesin. Sonra onu emin olacag1 
yere kadar ula§tlr. (0 iilkesine, evine· ve kendisini emniyyette hisse
decegi yere don'iinceye kadar emAil i~inde olmakta devam edecektir.) 
Bu; onlarm bilmez bir kavim olmalan sebebiyledir.,, Biz, ooylelerinin 
benzerleri hakklndaki emam; onlar Allah'm dinini ogrensinler ve Al
lah'm daveti kullan arasmda yayilsm diye koymu§uzdur. 

Bu ayetin tefsirinde Mucahid'den naklen ibn Ebu Necih §Oyle der: 
Bir insan ki 'Sana inzal olunam ve senin soyledigini dinlemek (veya 
i.§itmek) iizere sana gelir. i§-te ou ki§i, sana gelip Allah'm kelaffilm i§i
tinceye ve geldigi yerdeki gibi kendisini emin g6recegi yere ula§mcaya · 
kadar emniyettedir. 

Bundan dolayidlr ki Allah Rasul'ii (s.a.), dogruyu aramak veya. bir 
el~ilik sebebiyle kendisine gelenlere eman verirdi. Nitekim Hudeybiye 
giinu kendisine Kuren'ten bir el~iler grubu gelmi§ti. Urve ibn Mes'ud, 
Mikrez ibn Hafs, S'iiheyl ibn Amr ve b~kalan birer birer gelmi.§lerdi. 
Bunlar, Allah Raswii ile mii§riklerin arasmda bulunan bir mesele i~in 
gelip gitmekteydiler. Bu..esnada .m'iisliimanlann Allah Raswii (s.a.) ne 
gOsterdikleri ta'zimi g6rm'ii§ler ve bu, onlan son derece ~rtffil§tl. Ay
nca hi~ bir kral ve kayser'in yanmda mii§ft,hede etmedikleri §eyleri de 
gorm'ii§lerdi. Bunlar kavimlerine donm'ii§ler ve bunu onlara haber ver
mi.§lerdi. l§te bu ve benzeri durumlar, onlardan bir ~ogunun hidayetinin 
en biiy'iik sebeplerinden olmu§tur. 

Yine bu sebepledir ki M'iiseylime el-Kezzab'm el~isi Allah Raswu 
(s.a;) ne geldiginde Hz. Peygamber ona: M'iiseylime'nin Allah'm el~isi 
oldu~na §ehadet ediyor musun? diye sormU§ ve o da evet, demi§ti. 
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Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tUlar: ~ayet el~_;llerin oldiiriilmesi 
dogru olsayd1, senin boynunu vururdum. Allah Teala, ibn Mes'ud'un 
Ku'<fe'de emir oldugu donemde onun boynunun vurulmas1ru takdir bu
yurmu§tur. 0 ki§iye ibn en-Nevaha denilirdi. ibn Mes'ud'un zamamnda 
onun Miiseylime'nin peygamberligine §ehMet etmekte oldugu ortaya 
9lkm1§ ve ibn Mes'ud ona birisini gonderip : Muhakkak sen §imdi bir 
el~_;i degtlsin, deyip boynunun vurulmas1ru emretmi§ ve bu uygulan
ffil§tl. Allah ona rahmet eylemesin ve la'net etsin . 

tBurada gaye §Udur : Kim, Dar-1 harb'den Dar-1 islam'a bir el~ilik 
gorevini yerine getirme veya bir ticaret, veya bir andla.§ma veya mu
tareke istemek veya cizyeyi getirmek veya benzeri bir sebeple gelir dev
let ba§kam veya onun naibinden eman dilerse; Dar-1 islam'a gelip git
tigi s\irece ve vataruna, kendisini emniyette gorecegi yere doniinceye 
kadar kendisine eman verilir. Fakat alimler der ki : Dar-1 islam'da 
ona bir sene ikamet etme imkam vermek caiz degildir. DOrt ay ikame
tine miisaade verilmesi ise caizdir. DOrt aydan fazla ve bir seneden 
eksik olmak iizere bunlar arasmdaki ikamete m\isaacte edilecek siire 
hakkmda imam ~afii ve diger alimlerden iki gorti§ rivayet edilmi§tir. 

7 - Mescid-i Haram'rn yanmda muahede yaptrklan
ruz mustesna, mu~riklerin Allah yanrnda ve Rasuliiniin 
yanrnda nasil bir ahdi olabilir ki? Onlar, size dogru dav
randlk<;a siz de. onlarf(t kar~I dogru davranrn. Muhakkak 
ki Allah, muttakileri seV'er. 

Allah TealA bura.da m\i§riklere ihtannda, onlara dort ay muhlet 
verip sonra yeti§ilip yakaland1klan yerde onlar hakkmda keskin klh~ 
koyma husU.sundaki hikmetini beyan edip §Oyle buyurur : 11 (Hudeybiye 
giinu) Mescid-i Haram'm yamnda muahede yaptlklanruz miistesna, 
mii§riklerin (Allah'a §irk kO§up dururken, Allah'1 ve ~ul\inii inkar 
ederlerken) Allah yaninda ve RasUlii yanmda nas1l bir ahdi (emaru) 
olabilir (onlar . i~inde bulunduklan durumda nasll terk edilebilirler) 
ki?11 Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette de §Oyle buyurmaktad1r: 
110nlar, kiifredenlerdir. Sizi Mescid-i Haram'1 ziyaretten ve bekletil
mekte olan kurbanl1klan da mahalline Ula§maktan men'edenlerdir ... 11 
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(Feth, 25). «Onlar (iizerinde akid yap1p anla§t1g1n1z, araruzda on sene 
harbi terketme husU.Sundaki andla§malarma yapi§mak sfuetiyle) size 
dogru dav:mndik~a siz de onlara .kar§I dogru davranm. Muhakkak ki 

. Allah, miittakileri sever.» Allah Rasulii (s.a.) v,e mii.Sliimanlar da bOyle 
yaprm§lar, Mekke halk1 ile andla§ma ve ban§ altmc1 senenin Zilkade 

· aymdan ba§layarak Kurey§'ih andla§mayi bozmasma kadar dev!m et
mi§tir. Onlar andla§mah olduklan Bekr ogullarina Allah Rasulii (s.a.) 
niin andl~mah oldugu Huzaa aleyhine yard1m etmi§ler ve onlarla bir
likte Huzaa'ya kar§l Harem'de harbetmi§lerdi. i§te o zaman Allah Rasu
lii- (s.a.) sekizinci senenin Ramazan'mda onlarla harbetmi§, Allah Teala 
ona haram beldenin fethini nasib etmi§, onlara kar§I kendisine gii~. 
kuvvet ve imkan vermi§tir. Hamd ve minnet Allah'ad1r. Bu galibiyet ve 

. iistiinliikten sonra onlardan miisliiman olanlan serbest birakilml§ ve 
kendilerine «Tuleka» ismi verilmi§tir. Bunlar, yakla§Ik ikibin ki.~iydiler. 
Kiifrii iizere devam eden ye Allah RasUlii (s.a.) nden ka~anlara ise Hz. 
Peygamber eman gondermi§ ve dort ay siireyle diledikleri yere ·gitme 
miisaade8i bah§etmi§ti. Safvan ibn UmeiYe, ikrime ibn Ebu Cehil. ve 
ba§kalan bunlar ciimlesindendir. Bu emandan sonra Allah Teala, on
Ian tam ve §amil . bir islam'a hidayet buyurmu§tur. Her takdirde ve 
i§inde Allah Teala'ya hamdedilmi§tir. 

. } ~ . 

J\r.J~\'~te.J. •}1{~'1"~~,)~·~~*. (~ '\'~~\)~ __ ,_:._~-· _. 
. . ... .,:.;r :.r-""""v: .. !J )~~.~ .. ~'-' .. , .. 

~ ~) .. ,. ,,.:"'. , ... ~''·'\";. 
~ ~~ ~~J~_J"-

8 -·· Nas1l olabilir ki, ~ayet size iistiin gelselerdi hak
kiniZda ne yemin, ne de bir vecibe gozetirlerdi. Sizi agiz
lanyla ho~nud etmeye c;ah~1rlar an'la kalbleri dayat1r. Ve 

· onlarm c;ogu Utsiklardir. 

Burada Allah Teala, inananlan mii§riklere dii§man olmaya v'e on
lardan uzakla§maya te§vik buyurup Allah'a §irk ko§ffialan ve Allah 
RasUlii'nii inkar etmeleri sebebiyle kendileri i~in bir andla§ma olmasma 
hak kazanmarm§ olduklanm beyan buyurmaktadir. ~ayet onlar, miis
liimanlara galib gelselerdi; onlardari hi~birini b1rakmaz, terketmez ve 
onlar hakkmda ne bir yemin ve ne de bir vecibe gozetmezlerdi. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn' Ebu Talha, ikrime ve Avfi, ayetteki 
( ;rl ) kelimesinin akrabahk, ( . ~~ ) kelimesinin ise andla§ma oldu
gunu s5ylemi§lerdir. Dahhak ve S{iddi boyle sayler . • 
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( ........................ ) 
Miicahid'den riv!yete gore de ( ~l ) andl8.§rnad1r. KatA.de ise bu -

rtelimenin kar§lhkll yarcbm andla§rnas1 oldugunu soylerni§tir. 

~5X' ;;,~ ~~c·'-=;,~·--\ '· ~ ~ -(~Cf ~ \ .. '~' ·~-- ~ \ ~ .. ~t) \,a.J. ~ .. , ..... ,~~~~ ~~ .. ..,'.J~ ... 
' r:~ ' ' • (. M ; ' ... ,. ' ' .... '\""'<"~ ..... ....,;~ . ~ '. , '~ • , 
~\9 ~ \_,,t"~Ji~ ~J~\~~~'J .. ~~~J~ _f.Y~J.r,tJ:~ 

(JJ):f~1fo..~~ '1\} ~·~.;tc~,;;!~9-.. ,~J>,(j\)~ ~\ 
9 - Onlar, Allah'1n ayetlerini az bir degere degi~ip 

O'nun yolundan ahkoydular. Gen;ekten onlann yapagel
dikleri ~ey ne kotudur. 

10- Onlar, hie bir mu'min hakkmda bir vecibe veya 
yemin gozetmezler. t~te onlar, haddi ~anlarm ta kendi-
leridir. " 

11 - Eger tevbe ederler, namaz kllarlar ve zekat ve
rirlerse; onlar artlk dinde karde~lerinizdir. Biz, ayetleri 
bilir bir kavim ic;in ac;1khyoruz. 

Allah'1n Ayet~erinl Az Bir Pahaya Degi§enler 

Allah Teala, mii§rikleri kotiileyip inananlan onlarla sava§a te§vik 
ederek: ((Onlar, Allah'm ayetlerini az bir degere degi§tiler.» buyurmak
tadlr. Onlar, Allah'm ayetlerine tabi olma yerine degersiz diinya i§leriyle 
oyaland1lar. "O'nun yolundan ahkoydular.>> tnananlarm Hakk'a tabi 
olmalarma engel oldular. uGer~ekten onlarm yapageldikleri §ey ne ko
tiidiir. Onlar, hi~ bir mii'min hakkmda bir vecibe veya yemin gozet
mezler., Bu klsmm tefsiri ile bundan sonra gelen ccEger tevbe ederler, 
namaz kllarlar ... ,, ayetlerinin tefsiri daha once ge~mi§ti. 

Haf1z Ebu Bekr ei-~aezzar der ki : Bize Muhammed ibn Miisen
na'mn .. . Enes ibn Malik'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur : Kim Allah'1 birleme, tevhid ve O'na ibadet iizere O'na 
hi~ bir §eyi ortak ko§rnaks1zm diinyadan ayr111r, namaz1 kllar, zekatt 
verirse; Allah Teala kendisinden hO§nud olarak diinyadan aynlmi§ olur. 
i§te bu; peygamberlerin ihtila:flardan once, heveslerin ve arzularm ~e
~itlenip ~ogalmasmdan once Rablanndan getirip teblig etmi§ olduklan 

Tefsir. C. VII F . 215 
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Allah'm dinidir. Bimun ·Allah'm kitabmda tasdiki : «Eger tevbe ederler 
(putlan ve onlara ibad.eti terkedip s1ynlldar) namaz kllarlar, zekat ve
rirlerse; artlk onlann yollarm1 serbest b1rakm.» ayetidir. Allah Teala 
ba§ka bir ayette de: «Eger tevbe ederler, namaz k1Iarlar ve zekat ve
rirlerse; onlar artlk dinde karde§lerinizdir.,, buyurmU§tur. 

Bezzar der ki: Bana gore -en dogrusunu Allah bilir ama- ha
disin .sOnu :_Allah Teala kendisinden hO§nud olarak o kimse diinyadan 
aynlml§ olur, klsm1d1r. Bana gore hadisin k~an k1sm1 Rebi' ibn Enes'in 
.sOziindendir. 

-----iZAHI---

Tarihin l§lgJnda 

Ve sonra ... Bu ayetlerdeki hiikiimlerin ge~erli oldugu saha neresi
dir? Tarihi ictimai saha? SB.dece o zamanki Arap Yanmadas1 abalisine 
mi mahs11stur? Yoksa onun, biitiin zaman ve mekan boyunca devarn 
eden ba§ka buudlan var nnd1r? 

Bu ayetler, Arap Yanmadas1'nda islam ordusu ile mii§rik ordular1 
arasmdaki vak1alara tevcih edilmi§tir. Bu ayetlerde varid olan hiikiim
lerin, o vaklalan kasdettiginde §iiphe yoktur. Keza orada kasdedilen 
.mii§rikler de, yanmadada ya§ayan mti§riklerdir ... 

Hadd-i zatmda bu dogrudur. Fakat bu ayetlerin nihai §iimul saha
smm, sadece bundan ibaret . oldugunu .mu samyorsunuz? 

Biz, biitiin tarih boyunca mii§riklerin miiminlere kaf§I durumlanm 
dii§iinmek ve ara§tlrmak zorundaJiz. BOylece bu ayetlerin hakiki saha
sim meydana 91karm1§ ve mti§riklerin btitiin tarih boyunca takmd1klar1 

' tavn . tam manasiyla gormii§ oluruz. 
Arap Yanmadasi'ndaki durumu, me§hur Siyer kitablanndan ortaya 

· 91karabiliriz. Mekke'de islam'a davetin ba§lad1g1 ilk giindenberi, bu 
1 suredeki ayetlerin geldigi zamana kadar mii§riklerin bu dine ve bu dinin 
.mii'minlerine kar§l tuturrilanm tasvir icin, sadece tefsirimizin bu ciiz'iin
de serdedilen esaslar bile k.afi gelir. 

~u da bir ger9ektir ki miisliimanlar, Ehl-i kitab olan yahudi ve 
hiristiyanlarla sava§tlklan kadar mii§riklerle sava§mak zorunda kal
maml§lardlr. Ama bu, hi9 bir zaman mii§riklerin miisliimanlara kar§l 
durumuna ve bu surenin bu bOliimiinde gelen ayetlerin tasvir ettigi 
gibi onlann daima bu tutumlarmda devam ettiklerine dair hiikme aykm 
dii§mez: 

Allah'm ayetlerini az bir degere degi§ip (insanlan) O'nun yolun-
dan allkoydular. Onlarm i§ledikleri gercekten ne kotiidiir. · 
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Bu; Ehl-i kitab ve mti§riklerin, miisliimanlara ka~1 ilanih!ye de
m eden tutumland1r. Ehl-i kitab hakkmdaki sazii, surenin ikinci oo-
miine b1rak1yoruz. Mii§riklere gelince; onlann miisliimanlara ka~I 
tiin tarih boyunca degi§meyen !detleri budur. 

Bize g<>re isl!m, Hz. Muhammed'in ris!leti ile ba§lamarm§ ancak 
Hz. Muhammed'le ris!let muessesesi muhiirlenmi§tir. Mii§riklerin, da

once .gelen her Rasule ve her ris!lete kar§I olan tutumlan; §irkin, 
utlak olarak Allah'm dinine kar§I olan tutumunu gosterir. Dev!m edip 
den uzun muh!rebeler de, ebedi Allah kelammm tasvir ettigi gibi, 
isnas1.z biitiin be§er tarihi boyunca §irkin degi§meyen durumunu 

osterir. 
Mii§rikler; Hz. Nuh'a, Hz. Hud'a, Hz. Salih'e, Hz. ibrahim'e, Hz. 

ayb'a, Hz. Musa'ya, Hz. fsa'ya v~ onlara inananlara kendi devrelerin-
e neler yapmadllar? .. Sonra Hz. Muhammed'e ve miisliimanlara kar§l 
eler neler yaptilar? .. Onlar, §ayet gii\!lii kuvvetli olurlarsa, mii'min
rle. yaptiklan sozle§meye ve te'minata riayet etmezler ... 

Mii§rikler, Tatarlar vas1tas1yla miisliimanlara neler yapmadllar 
? .. Sonra giiniimiizde bile Hz. Peygamberden ondort as1r sonra her 
rde millhidler ve mii§rikler neler yap1yorlar neler? .. §a§maz ve degi§-
ez Ku.r'an ayetlerinin de ifade ettigi gibi onlar, mu'minlerle yaptlk

sazle§meye ve te'minata asla ria yet etmezler ... 
Putperest Tatarlar, Bagdat'ta miisliimanlara sald1rd1klan zaman 

'hte e§ine az rastlanan gorillmemi§ bir facia meydana gelmi§ti. Bu 
ciay1 ibn .J{esir'in «El-Bidaye ve'n-Nihaye» adh eserinden ozetleyelim. 

bn Kesir, hicri 656 y1h hadiselerini §oyle takdim ediyor : 
«Tatarlar, §ehre girdiler ve lmdm, erkek, \!OCUk, Ya§h, gen~ ... a yak:. 

durabilen ne kadar canh varsa hepsini oldiirdiller. Halkm bir ~ogu 
zenlere, hayvan aglllanna ve ha§ha§ tarlalarma · sindiler. Buralar

giinlerce hapis kaldllar. Bir grup in.san bir hana s1g1myor ve hamn 
p1lanm kapat1yor. Tatarlar geliyor kap1Ian k1rarak veya yakarak 

~1yor, i~eri giriyorlar. Bunu goren zavalhlar ka~l§Iyor ve en iist kat
ra dogru ~1k1yorlar. Tatarlar onlan yakalaYIP jopfarla oldiiriiyorlar. 

Handan di§anya dogru oluk oluk kan akmaya ba§hyor. ~innalillah ve 
aileyhi raciun.- Mescidlerde, cami'lerde ve ag1llarda da aym i§lem 

tbik ediliyor. Yahudilerden, hiristiyanlardan ve kendilerine s1gman 
Rif1zi Vezir ibn Alkani'nin evine kapananlardan ba§ka bir tek fert 

rtulam1yor. Bir de baz1 tiiccarlar mallanm, miilklerip.i vermek sure, 
yle canlanm kurtarabiliyorlar. Bagdat, biitiiniiyle harab edildi. An-
k parmakla say1lacak bir ka~ insan ayakta kalabildi. Onlar da korku 

:e zillet i~inde ... 
Bu facia'da Bagdat'ta oldiiriilen miisliimanlann saYISI ~akkmda 

·-
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ihtilaf vard1r. Bir k1srm; 800.000, bir k1sm1 da 1.000.000 diyordu. Ba§ka
lan da; 2.000.000 can telef edildigini .sOyluyordu. 

La havle vela kuvvete illabillah ... Tatarlann Bagdat'a giri§leri Mu
harrem'in sonlanna tesaduf eder. K1h~Iar kirk gun muddetle Bagdat' 
hlan bic;meye devam etti. Mu'minlerin emiri halife Musta's1m Billah da, 
Safer aymm ondorduncu ~ar§amba giinu katledildi ve kabri silindi gitti. 
0, 46 y~m1 4 ay ge~mi~ti. Hilatet muddeti ise, 15 sene 8 ay surmii§tiir. 
Kendileriyle beraber yirmibe§ Ya§mdaki buyuk oglu Ebu'l-Abbas Ahmed 
de oldiiriildu. Sonra yirmiuc; ya§mdaki ortanca og1u Ebu'l-Fadl Abdur
mhman katledildi. En kuc;uk oglu Mubarek ile Hadice, Fatma -ve Mer
yem isimli u~ k1z karde§i de esir almd1. 

<<Vezirin du§maru olan Dar'Ul-Hilare hocas1 §eyh Muhyiddin Yusuf 
ibn §eyh ebu'l-Ferec ibn Cevzi'nin de hayatma kasdedildi. Abdullah, Ab
durrahman ve Abdillkerim isimlerindeki u~ oglunun da hayatlarma son 
verildi. Devlet buyiikleri teker teker Oldurilldu. Katib Mucahid ibn Ay
berk, §ihabuddin Silleyman §ah ve §ehrin ileri gelenlerinden ve dini 
reislerden bir ~ogu §ehid edildi. Abbasiler'den bir adam, hilatet saraym
dan ~·agnhr, ~ocuklan ve kans1 ~1kanbr, sonra dumduz olmu§ kabris
tima goturiilur, o deh§et verici manzara gosterilir ve sonra da koyun 
keser gibi kesilir ve kizlarmdan cariyelerinden hangisi arzu edilirse esir 
ahmr ... §eyhler §eyhi, hilatetin · §ahsiyeti Sadruddin Ali ibn Neyyar da 
iHdurilldu. Hatibler, imamlar ve haf1zlar kamilen oldurilldu. Aylar bo
yunca Bagdat'ta cami'ler, mescidler kapah kald1, cum'a1ar ta'til edildi. 

·K1rkmc1 gunun sonunda mukadder facia sona erince Bagdat'm her 
taraf1 c;okmii§, ytkilm1§ ve parmakla say1lacak kadar az bir insan ha
yatta ka1abilmi§ti. Yollarda oliilerden tepeler meydana gelmi§ti. Ya
gan yagmurlar; oliilerin §ekillerini degi§tirmi§, cesedler her tarafa da
yamlmaz bir koku ne§retmeye ba§laml§tl. Bu hal, temiz havayt bile 
degi.~tirmi§di. Bundan dolayt §iddetli bir veba ba§ gosterdi. Bu hastahk, 
hava yolu ile §am diyarlanna dahi sirayet etmi§ti. Kotu koku ve ha
vamn degi§mesi sebebiyle bir siirii insan diinyas1m degi§ti. Veba, taun, 
bela, musibet, yokluk adeta insanlan mahvetmek i~in birle§mi§lerdi. 

Bagdat'ta eman verildigi haberi duyulunca, insanlar toprak altm
dan, mahzenlerden, kuyulardan ve kabirlerden <;1kmaya ba§lad1Iar. 
Sanki mezardan t;Ikan oliiler gibi idiler. Birbirlerini tamyarruyorlardl. 
Anne eviad1m; karde§, ka.rde§ini tamyam1yordu. Dl§arda da §iddetli bir 
vebamn pen~esine dii§tiiler ve teker teker eriyip gittiler, onceden oldu
riilenlere iltihak ettiler. 

Bu, tarihi vak1aJardan bir tanesidir. GOriiyoruz ki .mii§rikler, miis
liimanlara gii~leri yeterse ne verilen .sOzlere, ne yap1Ian andla§malara 
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. 1ayet etmektedirler? Bu, tarihin uzak devirlerinde ve mazinin karan

.Iklannda kaybolup giden Tatar lara mahsus bir tarihi vak1a m1du? . .. 

Hay1r, asla!.. Modem devrin tarihi vak1alan, bundan hie; de farkh 
jegil ... Hindistan'la Pakistan aynld1klan zaman, Hind putperestlerinin 
mU.SHimanlara yapt1klan §enaat ve ihanetler, eski devirlerdeki Tatar
.arm yaptlklarmdan hie; de a§ag1 kalmaz ... Hindistan'dan hicret eden 
8.000.000 mtislfunarun, -barbarlann, Hindistan'da kalan mU.sliimanla
ra yaptiklan zuliimden kurtulmak ic;in hicreti tercih etmi§lerdi.
o;.adece 3.000.000'u Pa.kistan'a ula§abildi. Kalan 5.000.000 ki§iye gelince; 
onlarm hesab1, yoUarda gbriilmii§tiir. Hindistan devleti taraf1ndan ga
yet iyi tarunan ve Hind hiikiimetinin ileri gelen ki§ileri tarafmdan ko
runan putperest, fakat muntazam bir insan siiriisii, miisliimanlara teca
viiz U.stiine tecaviiz etti. Yol boyunca onlan kurbanhk koc;lar gibi kes
tiler. Cesedlerini de aklllarma gelen her tiirlii §enaati i§ledikten sonra, 
ku§lara ve vah§i hayvanlara yem yaptllar. l3unlarm yaptiklan, Tatar
lann Bagdat'h mtisliimanlara yaptlklanndan --c;ok degilse- hie; de az 
degildir ... Tanzim edilmi§ kuvvetlerin icra ettigi bu c;irkin, §eni' ve 
korkunc; facia, mtisliiman memurlarm Pakistan'a nakledildigi tren ker
vahmda i§lenmi§ti. Halbuki Hind dairelerinde c;ah§an mtisliimanlardan 
arzu edenlerin hicret edebilecegi hususunda tam bir ittifak yap1lmi§ti. 
Ve bu kervanda ellibin memur vard1. .. Kervan, Hindistan'la Pakistan 
arasmdaki ((Haybern gec;idinde bir tiinele ellibb ki§i ile girmi§, fakat 
diger tara.ftan dagilmi§, parc;alanmi§, her tarafa yayllmi§ insan cesed
lerinin parc;alan ile <;Ikmi§tl. .. Felegin c;~mberinden gec;mi§ putperest 
Hint siirtisii, Tren'i Tiineide durdurmu§ ·ve ellibin memurun param
parc;a olmasmdari kan, kemik ve et Ylg1ru haline gelmesinden som~a yo
luna devam etmesine mU.saade etmi§ti. Yiice Allah'm, e§Siz kelam1 ne 
kadar dogru : 

((Nas1l ahidleri olabilir ki, f1rsat bulup galib gelselerdi, size kar§I 
ne akrabahk baglarma · ve ne de muaheoe hiikiimlerine aldmrlard1.n 

Tatarlarm, komiinist Rusya'daki ve <;in'deki halefleri, oradaki miis
liimanlara neler yaptllar neler? .. . Qeyrek asuda 26.000.000 miisliimanm 
canma k1yd1lar ... Her sene bir mil yon ki§i. .. Bu oldiirme ameliyesi, de
vam edip git!f1ektedir.. . insaru titre ten, tilylerini diken diken eden 0 

cehennemi i§kenceler de caba. Bu y1l, <;in k1t'asmda niiisliiman Tiirkis
tan'hlara kar§I, Tatarlann §enaatlerini golgede bu-akan olaylar vuku 
buldu. MU.sliiman liderlerden biri getirildi, ana caddede bir -c;ukur ka
Zildl. i§kence ve bask1. ile mi.isliimanlar, insan pisliklerini getirmeye zor
landl. (Devlet onlan biitiin ahaliden giibre olarak kullanmak i<;in al
rill§ll. Halbuki §imdi yemek olarak kullaruyordu!!!) getirilen pislikleri, 
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kuyudaki miisliiman liderinin iizerine bo§alttilar .. . u~ giin miiddetle 
bu ameliye devam etti... Ve sonunda adam, kuyuda boguldu gitti!.. · 

Komiinist Yugoslavya da miisliimanlara aym §enaatleri uygulad1. 
ikinci diinya harbinden bu yana komiinizmin Yugoslavya'ya yerle§me
sini miiteakib milyonlarca miisliimamn ·camna klyd1. Aym katliam ve 
aym vah§i i§kenceler halen devam etmektedir. Erkekler, kadlnlar pas
tmna makinelerine sokuluyor ve diger taraftan etten, kemikten, kan
dan mamul bir hamur halinde ~Ikanhyordu. 

Yugoslavya'da yapllan §enaatler, biitiin komiinist ve putperest dev
letlerde aynen uygulanmakta, bugiin dahi aym yiiz klzart1c1 i§kencelere 
devam edilmektedir. Yiice Allah'm e§Siz kelam1 ne kadar dogru : 

((Nas1l ahidleri olabilir ki, f1rsat bulup galib gelselerdi, size kar§I ne 
akrabahk baglanna, ne de muahede hiikiimlerine aldmrlardi?n 

ccNe akrabahk baglanna, ne de anla§ma hiikiimlerine riayet eder
ler.. . Onlar ta§kmlann ta kendileridir.n 

Bu durum sadece Arap Yanmadasl'na: has gec;:ici bir durum degil
di. .. ~uras1 muhakkak ve kat'i bir gerc;:ektir ki; nerede mii'min kitleler 
bulunursa ve nerede yalmz ve yalmz Allah'a tapillrsa ... Ne zaman ve 
nerede Allah'tan ba§kasma tapan miilhidler ve imans1zlar da mevcud 
olursa yukarda zikri gec;:en durumlar da bulunacaktir, aksi imkansiz
dir. Zaten bundan dolaytdlr ki yukardaki ayetler - -her ne kadar ya
nmadadaki .bir durumu ortadan kaldirmak ve inadc;:I putperestlerle 
muamele §ekillerini beyan etmekte ise de- zaman ve mekan kayd1yla 
srmrh degildir ... <;iinkii ihtiva ettigi hiikiimler her zaman ve her yerde 
gec;:erli hiikiimlerdir. Bunlann uygulanma hus11suna gelince tamamen 
tatbik giicii ve imkaru ile alakalldir. T1pk1 Arap Yanmadasi'nda oldugu 
gibi ne zaman ele imkan ge~erse o zaman tatbik sahasma konur. Yoksa 
zaman ve mekarun degi§mesiyle tebeddiil etmeyen temel §artlar ve esas 
hiikiimie ilgili degildir.. . (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il- Kur'an, VII, 198 
- 203). 

----oOo-----
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12 - Eger andl~malanndan sonra yine yeminlerini 
bozar ve dininize sald!nrlarsa; 0 kiifiir onderlerini hemen 
Oldiiriin. Ciinkii onlann yeminleri yoktur. Belki vazge
c;erler. 
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Allah Tea.J.a buyurur ki : Belli bir sure uzerine andla§t1gm1z bu 
mii~rikler; yeminlerini, andla§malanm bozarlar ve dininizi aytplamak 
ve kusu~lu 'gormek suretiyle dininize saldmrlarsa... . Bu ayetten hare
ketle RasUlullah (s.a.) a sove:ri veya islam dirtine hucum eden veya 
onu eksiklikle itham eden oldiirlilur. Allah Teala: «0 kiifUr onderlerini 
hemen OldUriin. Qiinkii onlarm yemiilleri ·yoktur. Belki (i~inde bulun
duklarl kiiflir, inad ve sap1kllktan) vazge~erler.>> buyurur. Katade ve 
~kalan; kiiffrr onderlerinin Ebu · Cehil, Utbe, Umeyye ibn Halef ve 
benzerleri oldugunu ooylerni§, ba§ka ki§ileri de saymi§tlr. Mus'ab ibn 
Sa'd hariGilerdeil. birine ugranu§tl. Harici : i§te bu · J.Aifiir onderlerin
dendir, demi§, Sa'd da: Yalan ooyledin, aksine ben kii.fiir onderleri ile 
sava§trm, demi§tir. Hadisi ibn Merduyeh rivayet etmi§tir. A'me§'in Zeyd 
ibn Vehb'den, onun . Huzeyfe'den rivayetine g<)re Huzeyfe : Bu ayetin 
hukmii altma ~girenlerle ondan sonra sava§~lmann§tlr, demi§tir. BU gO
rii§iin benzeri, Ali ibn Ebu Talib (r.a.) den de rivayet edilmi§tir. Sahih 
olan ise; her ne kadar bu ayetin ini§ sebebi Kurey§ mii§rikleri iSe de, 
hem onlar ve hem de ba§kalan hakkmda gene! oldugudur. En dogru
sunu' Allah bilir. Velid ibn Miislim der ki : Bize Safvan ibn Amr'm Ab-· 
durrahma.n ibn Cubeyr ibn Nefir'den rivayetine gore; ·Ebubekir'in za
mamnda onlan ~am'a dogru gonderdiginde onlara §Oyle dem~§ : Siz . 
ba§lanmn ortas1 t1ra§ edilmi§ bir ka vim bulacaksm1z. Onlardan §eytamn 
oturak yerlerine k1ll~la vurunuz. Allah'a yemin olsun ki onlardan birini 
oldurmem onlann dl§mda yetmi§ . ki§iyi oldiirmemden bana daha sevim
lidir. Zira Allah Teala : ((Kiifiir onderlerini oldiiriin.» buyurmu§tl,lr. Ha
disi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

13 - Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan c;a
karmaya te~ebbiis eden bir kavim ile dogii~mez misihiz? 
Ki, onceleri kendileri baqlami~lardrr. Onlardan korkar IDl

SIITIZ? · ~a yet mii'minler iseniz asil korkmaruz gereken Al-
lah'trr. · · · 



3432 . iBN KEStR (Ciiz: 10; Sure: 9 

14 - Onlarla sav~1n ki Allah, sizin ellerin:zle onlan 
azablanchrsm, riisvay etsin ve sizi onlara kar~1 iistiin kil
sin ve mii'minler toplulugunun goguslerini ferahlanchrsm. 

15 - Ve kalblerindeki ofkeyi gidersin. Allah diledi
gine tevbe nasib eder. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

. . 

Bu da Allah Rastllii'nii Mekke'den ~1karmaya te§ebbiis eden, ye
minlerini bozan mii§riklerle sava§a bir te§vikten ibarettir. Nitekim Al
lah Teala, ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadlr : «Hani kiifredenler 
seni tutup batlamak, yahut oldiirmek veya ~1karmak i~in duzen kuru
yorlardl. Onlar diizen kurarlarken Allah da diizenlerine mukabele edi
yordu. Allah diizen kuranlara mukabele edenlerin en iyisidir.,, (Enfal, 
30), <<Rabb1mz olan Allah'a inand1gm1zdan dolayt· sizi ve peygamberi 
yurdunuzdan ~lkanyorlar.,> (Miimtahine, 1), «Sen1 memleketten ~lkar
mak i~in zorladtlar. 0 zaman . senin ardmdan onlar da ancak ~ok az 
kalabilirler." (tsra, 76). 

Allah Tella'nm <<Oncelerl kendilerl ba§lamt§lard1r.)) seziinden mak
sad, Bedir giiniidiir. Onlar, kervanlanna yard1m i~in ~lkffil§lard1. Ker
vamn kurtuldugunu bilmelerine ragmen biiyiiklenme ve azg~nl1klan 

sebebiyle savq arzu ederek ilerlemeye ve yiiriimeye devam ettiler. Nite
kim bu, daha once geni§~e anlattlml§tl. Burada maksadm, andl8.§maYl 
bozmalan ve andla§ffil§ olduklari dostlan Beltr ogullan yanmda Allah 
Rasulii . (s.a.) niin andla§ffil§ oldugu Huzaa'ya ka!'§l sava§mt§ olmalan 
oldugu da soylenmi§tir. Sonunda Allah Rasulii (s.a.), Mekke fethi se
nesl onlann iizerlne yiiriimii§ ve ma'lum olaylar meydana gelmi§tir. 
Hamd, Allah'a mahsustur. Allah Teala: «Onlardan korkar ffilSlruz? 
~ayet mii'minler lseniz as1l korkmamz gereken Allah'tlf.l> ayetinde §oyle 
buyurur: Onlardan degil, Benden korkun. Kullann, giiciinden ve aza
bmdan korkmasma laytk olan asll ·Benim. i§ler ·Benim elimdedir. Benim 
diledigim olur, dilemedigim lse olmaz. Sonra Allah Teala; dii§manlan 
kendi katmdan bir emirle helak etmeye kadir olmakla birlikte mii'min
lere clhad1 farz k1lmasmdaki hikmetl beyan ve mii'minlere azimet yo
lunu g6stermek uzere §Oyle buyurur : <<Onlarla sava§m ki Allah, sizin 
ellerlnizle onlan azablandtrsm, .riisvay etsin ve sizi onlara kar§I iistiin 
kllsm ve mii'minler toplulugunun gogiislerini ferahland1rsm.,> Bu, bii
tiin mu'minler hakkmda geneldir. Miicahid, ikrlme ve Siiddi «Mii'mln
ler toplulugunun gogiislerlni ferahlandlrsm.u ayetinde Huzaa'mn kas.
dedildigini 80ylemi§lerdir. 

(. .. ... ....... ........ ... ) .. 

ibn Asakir'ln 6mer ibn Al:)dillaziz (r.a.) in bir miiezzimnin halter-
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cemesinde Muslim ibn Yessar'dan, o da Hz. Ai§e (R. Anha) den rivayet 
eder ki; Allah Raswii (s.a.) ktzdtgmda burnunu tutar ve §oyle buyu
rurmu§ : 'Ey Ay§ecik, ((Ey Allah'tm, peygamber Muhammed'in Rabbt, 
giinah1m1 bagt§la, kalbimin ofkesini gider ve beni saptkhga dii§iiriicii · 
fitnelerden kurtar.>> de. ibn Asakir bu hadisi Ebu Ahmed el-Hakim ka
nallyla Abdurrahm!n ibn Ebu Cevn'den rivayetle zikretmi§tir. 

~~llah (kullarmdan) dlledigine tevbe nasib eder. (Kullan ic;in 
dogru olam) en iyi bilendir. (Kevni ve ~er'i 80zlerinde ve i§lerinde) hik
met sahibidir.n 0, dlledigini yapar, diledigi §eyle hiikmeder. 0, asia 
zulmetmeyen adaletli hakimdir. Haytrdan ve §arden bir zerre ag1rbg1 
dahi zayi' etmez, bunlara diinya ve ahirette en uygun kar§lhklan verir. 

t'/.(r ..... ~\·. } ~ \~ . .C~(-~ .. ,, ...... c:;~,,;~(·:lJ./\'~·!.•(·' ......... , 
,~.YJJ.J~YJ~~.,iJ~,JI.J~~J.> .U' .. ~ 4 ..... .J .JYt~J~ ... ;>...-

t...,...., ..... G,$/ ,, , ~~... ............ • '· ,. / 
. ' (,.'; . "' \ .. "" . . Jo' \'' 
i)_,..- ... ~dJ •:\J~_,. lJ 

16 - Yoksa siz, i<;inizden cihad edip Allah'tan, pey
gamberinden ve mii'minlerden b~kas1n1 srrd~ edinme
yenleri Allah ortaya ~Ikarmadan birakihvereceginizi mi 
sand1n1z? Allah yapageldiklerinizden haberdard1r. 

Allah Teala buyurur ki: Ey inananlar, gerc;ek aziin sahiplerinin ya
lanctlanndan aynlacag1 ve ortaya c;tkanlacagi bir taktm i§lerle · sizleri 
denemeden ba§lbo§ olarak sizleri btraktveiecegimizi mi sandlruz? Bu 
sebeple Allah TeAla ~yle buyurmaktadtr: ((ic;inizden cihad edip Allah'
tan, pey.gamberinden ve mii'minlerden ba§kasmr strda§ edinmeyenleri 
Allah ortaya <;tkarmadan .. . , buyurmu§tur. Onlar ac;tkta ve gizlide Al
lah'a ve Raswune sevgilerinde samimi ve ihlaslldtrlar. Allah Teala, iki 
gruptan sadece birini zikretmekle yetinmi§tir. Nitekim Allah Teala, 
ba§ka ayetlerde de ~yle buyurma.ktadir : ((Yoksa insanlar inandik de
meleriyle birakthvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi 
sandtlar? Andolsun ki Bi.z, onlardan oncekileri de denedik. Allah elbette 
dogrulan bilir ve elbette yalanctlan da bilir. (Ankebut, 2- 3), ((Yoksa 
Allah, it;inizden cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete giri
verecginizi mi sandtmz?)) (Al-i imran, 142), ((Allah; mii'minleri, olduk
lan halde btrakacak degildir. Nihayet murdan temizden aytracaktir. 
Allah size gayb1 da bildirecek degildir.>> CAl-i tmran, 179). 

Hastll Allah Teala, kullarma cihadt farz kllmca onda kendisi ic;in 
hikmetler bulundugu'nu da beyan etmi§tir ki bu, kullanm; hangileri 
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O'na itaat ed.ecek, kimler kar§I gelecek diye denemesidir. Allah Teala 
olani, olaca~, §ayet olsayd1 olmayarun nas1l olaca~ru da en iyi bilendir. 
Bir §eyi olmadan once ve oldugu §eki!de bilir. O'ndan ba§ka ilah, O'nun · 
di§Inda Rabb yoktur. Onun takdir ed.ip yaratti~ru geri ~evirip engelle 

~- yecek ·de yoktur. 
~ . 

~,. ' • 0 - • ,o ·ttl \ 0~-b==:\\ ~ 0 ':£\''k (' .u (:_ ~ u:: (?. ~ '· / ." ( :". - ,."; \\-:" ~ 
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17 - Mii~riklerin, kendi kiifiirlerine kendileri ~Ahid 

iken; Allah'In mescidlerini ta'mrr etme ·haklan yoktur. i~te 
onlann biitiin yaptlklan bo~a gitmi~tir. Ve onlat ate~te 
ebedi kahcidirlar. . . 

18 - Allah'1n mescidlerini; anca.k Allah'a ve Ahiret 
giiniine iman eden, namaz kilan, zekat veren ve Allah'tan 

I 

ba~ka kimseden korkmayanlar ta'mir ederler. i~te bunlar, 
hidayete erenlerden olabilirler. 

Allah'm Mescidlerinin t•man 

Allah Teala buyurur ki : . Tek ve ort.a~ olmaks1zm Allah'm i~ini 
uzere in§a edilen Allah'm mescidlerini, Allah'a §irk lro§anlarm ta'niir 
etmeleri yar~maz (gerekmez). Ayetteki ( ~WI ) <~Mescidler» kelime
slni tekil okuyanlar, bununla Mescid-i Hararn'1 kasdetmekted.irler. 0, 
yeryiiziindeki · mescidlerin en §eretlisidlr. ilk giiniinden tek ve ortag1 
olmayan Allah'a ibadet iGin in§a edilmi§tir. Onu Haliliirrahman te'~is 
etmi§tir. Onlar (tn'ii§rikler) ise; duruinlan ve sozleri ile kendi aleyhle
rine olmak iizere kendl kufiirlerine §Ahlddlrler. Nitekim Siiddi der ki: 
Bir hiristiyana dlnin ned.ir? diye sorsan; hlristiyamm, der. Yahudiye 
dinin nedir? diye sorsan; yahudiyim, der. SAbii'ye sorsan Sabii'yim, 
mii§rige sorsan mii~riglin, der. · · 

<~i§te onlarm biitiin yaptlklan (§irk kO§malan sebebiyle) bo§a git
mi§tir. Ve onlar, ·ate§te ebedi kahcidirlar.» Nitekim Allah Teala ba§ka 

. bir ayette §oyle buyurmaktadir: <rAllah, onlara ni~in azab etmesin . ki; 
onlar, kendileri ona ehil olmadiltlan halde (insanlan) Mescid-i Haram'· 
dan men'edip ciuranlanilr. Hem O'nun dostu degillerdir. O'nun dost-
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tan; ancak muttakilerdir. Ama onlann ~u bilmezler.» (EnfA.l, 34). 
Burada ise «Allah'm me.scidlerini ancak Allah'a ve ahiret guniine iman 
edenler ... ta'mir ederler., buyurmakla mescidleri ta'mir edenlerin iman 
sahibi . olduklarma §Ahidlik etmektedir. Nitekim imAm Ahmed der ki : 
Bize Sureyc'in ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore; Allah RasUlii, 
§oyle l;>uyurmu§tur : Mescide gitmeyi Met edinen bir adarm gordugunuz
de onun iman sarubi olduguna §ehadet ediniz. Zira Allah Teala : «:Al
lah'm mescidlerini; ancak Allah'a ve ahiret giinfule iman edenler ( ... ) 
ta'mir ederler., buyurmu§tur. Hadisi Tirmizi, ibn Merduyeh ve Miisted
rek'inde Hakim, Abdullah ibn Vehb'den rivayet etmi§lerdir. Abd ibn 
Humeyd de Miisned'irtde §Oyle der: Bize Yunus ibn Muhammed'in ... 
Enes ibn Malik'ten rivA.yetine gore; Allah Rasulu (s.a.) : Mescidleri ta'
mir edenler; ancak ve ancak Allah'm dostlandirlar, buyurmU§tur. HA.f1z 
Ebu Bekr el-Bez.zar'm AbdillvA.hid ibn G1yA.s kanallyla ... Enes'ten riva
yetinde ise Allah RasUlii (s.a.) : Mescidleri ta'mir edenler; ancak ve 
ancak Allah'm dootlandirlar, buyurmu§tur. Bezzar hadisin SA.bit'ten ri
.vA.yetinin sadece SA.lih kanahyla . bilindigini s<>ylemektedir. DA.rekutni 
ise Mufred hadisler arasmda Osman ibn DinA.r'm k1z1 Hukame . kana
hyla... Enes'ten merfu' olarak rivA.yet eder ki : Allah TeA.la bir kavim 
i~in A.fet ve musibet dilediginde; mescid halkma bak'ar ve bu musibeti 
onlardan ~evirir, buyurulmu§tur. Ancak Darekutni bu hadisin garib ol
dugunu soyler. HA.f1z Baha da Miistaksa'da babas1 kanallyla ... Enes'ten 
merfU' olamk §U hadisi rivA.yet eder : Allah TeA.la buyurur ki : izzet ve 
celalim hakk1 i~in ·Ben, yeryiizu halk1 i~in bir azA.b du§unuriim. Evlerimi 
ta'mir edenlere, Benim i~in birbirlerini sevenlere ve sehetlerde b$§-· 
lanma dileyenlere bakt1~mda bunu onlardan ~eviririm. Sonra ibn As!-
kir bu hadisin garib oldugunu ooylemi§tir. . 

imam Ahmed der ki :'Bize Ravh'm ... MuA.z ibn Cebel'den rivayetine 
gore; Hz. Peygamber (s.a.), §oyle buyurmu§tur: ~eytan, siiriiden ay
nhp uza.kla§S.n koyunu kapan koyun kurdu gibi insarun k~rdudur. 
Par~alanmaktan ve ihtilata dii§mekten sakmm1z. CemAata, topluluga 
ve mescide sanhmz. 

AbdurrezzAk'm Ma'mer kanahyla. .. Amr ibn Meymun el-Evdl'den 
rivAyetine gore; o, §oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) in ash8.bma 

. yetl§tim. Onlar §Oyle derlerdi : Muhakkak mescidler; yeryiiziinde AI~ 
lah'm evleridir. Allah'I oralarda ziyA.ret edenlere ikzi.mda .bulunmak 
Allah'm iizerinde bir hakt1r. Mes'udi de Habib ibn Ebu Sabit ve. Adiyy 
tbn Sa bit kanahyla ... ibn Abbft.s'm §oyle ~edigini nakleder : Kim, ezaru 
i§itir ve bun~ icabetle mescide gelip namaz k1I.mazsa; onun namazt 
yoktur. Allah ve RasUltine kar§I gelmi§tir. Allah Teala: .. «Allah'm mes
cidlerini; ancak Allah'a ·Ve ahiret giiniine iman edenler ( ... ) ta'mir 
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ederler.» buyurmu§tur. Hadisi ibn Merduyeh rivayet etllli§tir. Hadis, 
ba§ka bir kanaldan merfll' olarak da rivayet edilmi§tir. Bunun, ba§ka 
kanallardan ~hidleri de vard1r. Ancak buras1 bu konuda geni§ bilgi 
verhecek yer degildir. 

Allah Teala: «Namaz kllan>> buyurur ki bu, bedeni ibadetlerin en 
bi.iyi.igi.idi.ir, «Zekat veren» buyurur ki bu yaratlklara iyilik ve ihsanla 
ilgili amellerin en faziletlisidir. ((Allah'tan ba§ka kimseden korkmayan
lar» buyurur ki; onlar, ancak Allah'tan korkar ve O'nun dl§mdakiler
den korkmazlar. «i§te bunlar, hidayete erenlerden olabilirler.>> 

«Allah'm mescidlerini; ancak Allah'a ve ahiret gi.ini.ine iman eden
ler ( ... ) ta'mir ederler.>> ayeti hakkmda Ali ibn Ebu Talha'run rivaye
tine gore ibn Abbas §Oyle dermi§ : Allah'1 birleyen ve ahiret gi.ini.ine 
iman eden, Allah'm indirdiklerine iman eden. ''(Be§ vakit) namaz kl
lan. Allah'tan ba§ka kimseden korkmayan. >> Allah'tan ba§ka kimseye 
ibfidet etmeyen. «:i§te bunlar,. hidayete erenlerden olabilirler.>> Bunlar; . 
muhakkak ki kurtulu§a erenlerdir. Nitekim Allah Teala peygamberi 
(s.a. ~ ic;in : ,,Umulur ki, Rabbm seni ogi.ilmi.i§ bir makama gonderive~ 
rir.>i (isra, 79) · buyurmaktad1r. Muhakkak ki senin Rabbm seni ma
kam-1 mahmud'a ula§tlracaktlr ki bu da §efaattlr. Kur'an'daki her 
( ~) kelimesi, vacib anlammdad1r. Muhammed ibn Ishak ibn Yes
sar - Allah ona rahmet eylesin- da ( ~ ) k~limesinin Allah'tan bir 
hak oldugunu soylemi§tir. 

19 - Siz; hacllara su vermeyi, ~1escid-i Haram'1 ta'
mir etmeyi; Allah'a ve ahiret guni.ine inanan ve Allah yo
lunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah katln
da bir olamazlar. Ve Allah, zalimler gi.i.nihunu hidayete 
erdirmez. 
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20 - Onlar ki iman etmi~ler, hicret etmi~ler ve Allah 
yolunda mallanyla, canlanyla cihad etmi~lerdir. Derece 
bak1mmdan Allah katlnda c;ok bl.iyuktiirler. Ve i~te onlar, 
kurtulu~a erenlerin kendileridir. 

21 ·- Rablan onlara; kendinden bir rahmet, ho~i'uid
luk ve ic;lerinde tiikenmez ve ebedi nimetler bulunan cen
n~tleri miijdeler. 

22 - Orada temelli kahqdirlar_ Muhakkak ki Allah 
kat1nda biiyiik mukafat vard1r. 

iman - Hicret - Cihad 

A vfi tefsirinde ibn Abbas'm, bu aye tin tefsirinde ~oyle dedigini 
nakleder : Mii§rikler : Allah'm evini ta'mir ve hacllara su verme i~i, 

iman edip cihad edenden daha hayirhdir, dediler. Harem ile ogiiniir, 
onun halk1 ve ta'mir edenleri olmakla biiyiiklenirlerdL Allah Teala on
larm bu biiyiiklenmelerini ve yiiz~evirmelerini zikredip, mii~riklerden 
Harem halkma ~oyle buyurmu~tur : ccAyetlerim size okunuyordu da siz 
ona arkaruz1 doniiyordunuz. Biiyiikli.ik tashyor, gece agz1mza geleni 
sayliiyordunuz_>> (Mii'minun, 66 : 67). Yani onlar, Harem ile biiyiikle
nirler ve gece etrafmda toplamp hezeyfmlar savururlar, Kur'an'I ve 
Hz. Peygamber (s.a.) i terkederlerdi. Allah Teala, imam ve peygamberi 
(s.a) ile birlikte cihad1; mii§riklerin Beyt'i ta'mirlerinden ve hac1lara 
su vermelerinden iistiin ve hay1rh tutmu§tur. Allah'm evini ta'mir edip, 
ona hizmette bulunmalan §irk ile birlikte oldugu i~in Allah katmda 
onlara bir fayda te'min etmeyecektir. Allah Teala : ccBunlar, Allah ka
tmda bir olmazlar. Ve Allah, zalimler giirtihunu hidayete erdirmez.» bu
ynrmu§tur. Burada Allah'm evini ta'mir edenler olduklanm sananlar 
ka.sdedilmektedir. Allah onlan ~irk ko§malan sebebiyle zalimler olara!{ 
isimlendirmi~tir. Bu ta'mir onlara hi~ bir fayda vermeyecektir. 

Bu ayetin tefsirlnde Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §oyle dedigini 
nakleder : Bedir giinii esir edildiginde Abbas ibn Abdiilmuttalib hak
kmda nazil olmu~tur. 0 , §Oyle demi~ti : Eger siz islam, hicret ve cihad 
ile bizi ge~mi~eniz biz de Mescid-i Haram'I ta'mir eder, hac1lan su
vanr ve esirleri kurtanrd1k. Allah Teala da ~oyle buyurdu : ((Siz, haci
lara su vermeyi, Mescid-i Haram'1 ta'mir etmeyi; Allah'a ve ahiret gii
niine inanan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? ... Ve Al
lah, zalimler giiruhunu hidayete erdirmez.» Yani bunlar ~irke dii§mii~
lerdir. Ve Ben ~irke dii~mii§ olam asla kabul etmeyecegim. 

Dahhak ibn Miizahim der ki : Miisliimanlar, Bedir giinii esir edi-
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len Abbas ve arkada§lanna yonelip, §irk kO§malarmdan dolaYI onlan 
ay1pladllar. Abbas : Allah'a yemin olsun ki biz; Mescid-i Haram'1 ta'mir 
eder, esirleri kurtanr, Beyt'i orter, hac1lare. su verirdik, dedi de Allah 
Tea.Ia : «Siz; hac1lara su vermeyi. .. Allah'a ve ahiret gfulfule inanan 
ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? ... )J .ayetini indirdi. Ab
diirrezzak'm ibn Uyeyne kanahyla ... ~a'bi'den rivayetine gore; o, §oyle 
demi§tir: Bu konuda konu§an Ali ve Abbas (R. Anhiima) ha~kmda 
nazil olmU§tUr. 

. ibn Cerir der ki: Bana ,Yfulus'un . .. Muhammed ibn Ka'b el-Kura
zi'den rivayetine gore; o, §oyle diyor : Abdiiddarogullarmdan Talha ibn 
~eybe, Abbas ibn Abdiilmuttalib ve Ali ibn Ebu Taiib kar§Ihkh ovful
dtiler. Talha: ·Ben, Beyt'in sahibiyim, anahtan benim yammdadu. Di
lersem orada gecelerim, dedi. Abbas: Ben sikaye (hac1lara su verme) 
nin sahibiyim. Ve bu garevi yerine getiriyorum. Dileseydim mescidde 
gecelerdim, dedi. Ali (r.a.) : ikinizin de soylediklerini anlamtyorum. 
Muhakkak ben, insanlardan •altl ay once ktbleye kar§I namaz kild1m. 
Ben cihadm sahibiyim, dedi de Allah Teala sonuna kadar olmak iizere 
«Siz; hactlara su vermeyi. . _,, ayetini indirdl. Sti.ddi de bOyle soylemek
tedir. Ancak o: Ali, Abbas ve ~eybe ibn 6smfm kar§Ihkh ovfuldiiler .. . 
demi§ ve hadisin benzerini zikretmi§tir. 

Abdiirrezzak da Ma'mer kanahyla ... Hasan'm §Oyle dedigini nak
leder : Ali, Abbas, Osman ve ~eybe hakkmda nazil olmu§tur. Onlar, bu 

. I 

konuda konU§tu1ar da Abbas : Hac1lara su vermemizi terkedecegimizi 
saruyorum, dedi. Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular : Hacllam sru ver
menize devam ediniz. Muhakkak ki bunda sizin ic;in bir ha}'lr vardtr. 
Hadisi Muhammed ibn Sevr de Ma',mer'den, o ise Hasan'dan rivayetle 
benzerini zikretmi§tir. 

Bu ayetin tefsirinde bir de merfu' bir hadis varid olmU§tUr ki bu
rada onu mutlaka . zikretmemiz gerekir. Abdiirezzak der ki : Bize Ma'
mer'in ... Nu'man ibn Be§ir" (r.a.) den rivayetine gore; bir adam : is
lam'dan sonra hac1lara su vermem du~mda hie; bir amel i§lememi§ ol
sam al<ilrmam, demi§. Bir digeri: islam'dan sonra Mescid-i Haram'1 ta'
mir etmemden ba§ka hie; bir amel i§lememi§ olsam ald1rmam, demi§. 
Bir digeri ise : Allah yolunda cihad, soylediklerinizden daha faziletli
dir, demi§ti. Orner (r.a.) onlan bundan men'edip ·: Sesinizi Allah Ra
sulU (s.a.) nful minberi yamnda yiikseltmeyiniz. ·-Bu, cum'a gti.nii 
idi-. Fakat cum'ay1 kildigimizda Allah Rasulii 'niin yamna girelim, 
demi§ti. Bunun iizerine «Bunlar, Allah katmda bir olamazlar.» kiSmma 
kadar olmak iizere «Siz; hac1lara su vermeyi, Mescid-i Haram'1 ta'mir 
etmeyi. .. >> a yeti nazil oldu. Hadisin b~ka bir kanaldan rivayeti §Oyle
dir: Velid ibn Miislim'in Muaviye ibn SelaJ? k~nal1yla ... Nu'man ibn 
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Be§ir el-Ansari'den rivayetine gore; o, §Oyie demi§tir ~Allah RasuHiniin 
ashabmdan bir grup i<;inde onun minberinin yanmda idirn. Onlardan 
birisi: islam'dan sonra hacllara su vermem dl§mda Allah i<;in hi<; bir 
amel i§lememi§ ol.Sam aldmnam; bir digeri: Bilakis Mescid-i Haram'm 
:a'miri; bir ba§kas1 ise : Bilakis Allah yolunda cihad; sizin soyledigi.: 
n.izden daha hayirhdir, demi§ti. Orner ibn Hattab (r.a.) onlan men'edip: 
Allah RasUlii (s.a.) niin mhiberi yamnda seslerinizi yiikseltmeyin. ~Bu, 
'Um'a giiniinde idi- Fakat ben, cum'ay1 kildigimda Allah Rasulii 
s.a.) niin yamna 'girip sizin hakk1mzda ihtilata dii.~tiigiiniiz §eyin hii.k

:niinii ondan soraca~m, ·dedi ve oylece yapti. Allah Teala: ccVe Allah, 
zalimler giirUhunu hidayete erdirmez.)) klsmma kadar ((Siz; hacllara su 
:ermeyi ve Mescid-i Haram'1 ta'mir etmeyi ... >> ayetini indirdi. Hadisi, 
~iislim Sahih'inde; Ebu Davud, ibn Cerir --Hadisin lafz1 onundur--
bn Merduyeh ve ibn Ebu Hatim Tefsir'leri.nde, ibn Hibban da Sahih'in
e rivayet etmi§tir . 

• ' • ' .,., .-0 0, - , -, -:.,. _, ' , .... G~.,.-
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23 - Ey iman edenler; e,ger kiifru imana tercih edi-
· ·orlarsa, babalanniZI, karde~lerinizi dostlar edinmeyin. 
izden her kim ki onlan dost edinirse; i~te onlar, zalimle

rin kendileridir. 
24 - De .ki : Eger ba:balanniz, ogullanniz, karde~leri

niz, e~leriniz, kabileniz, elinize gec;irdiginiz mallar, dur
-unluga ugramas1ndan korktugunuz . ticaret, ho~unuza 
iden evler, size Allah'tan ve peygamberinden ve Allah 
·olunda cihAddan daha sevimli ise; o zaman Allah'1n emri 
elinceye kadar bekleyedurun. Ve Allah, faslklar gurU.
unu hidayete erdirmez. 
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BabalanmZl ve Karde§lerinizi Bile 

Allah Te8.J.a babalar ve ogullar dahi olsalar kU:frii imana tercih 
ettiklerinde kafirlerden aynlmayt, uzakla§mayi emredip onlarla dost
luktan men'ederek bu hususta onlan tehdid buyurur. Nitekim ba§ka 
bir ayette §(lyle buyurmaktadlr : "Allah'a ve ahiret giinU:ne iman eden 
bir kavmin _babalan veya ogullan veya karde§leri veya akrabalan da 
olsa Allah ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi besledigini 
goremezsin. i§te onlarm kalbine Allah imam yazrnl§ ve katmdan bir 
ruh ile onlan desteklemi§tir. Onlan altmdan 1rmaklar akan cennetlere 
sokacaktlr.n (Miicadile, 22). 

HM1z Beyhaki'nin Abdullah ibn ~evzeb'den rivayetine g-Ore o, §Oyle 
demi§tir : Bedir gunu Ebu Ubeyde ibn Cerrah'm babas1 ilahlan ona 
ovmeye ba§larnl§, Ebu Ubeyqe ondan uzakla§lp aynliiU§tl. Cerra.h bu 
hususta fazla konu§unca oglu Ebu Ubeyde iistU:ne yti.ruyti.p onu oldiir
mii§tu. i§te Allah Teala bu huslista : ((Allah'a ve ahiret gU:nU.ne iman 
eden bir kavmin babalan veya ogullan veya karde§leri veya akrabalan 
da olsa Allah ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi besle
digini goremezsin .. . ,, (Miicadile, 22) ayetini indirdi. 

Sonra Allah Rasuliine ailesini, yakmlanm. ve kabilesini Allah ve 
Rasuliine, Allah yolunda cihada tercih edenleri tehdid etmesini emre
derek §oyle buyurur: <<De ~i: Eger babalanmz, ogullanmz, karde§leri
niz, e§leriniz, kabileniz, ele ge~irdiginiz (ve kazand1g1mz) mallar, dur
gunluga ugramasmdan korktugunuz ticaret, /(guzellik ve temizliginden 
sevdiginiz) hO§unuza giden evler size Allah'tan, peygamberinden ve 
Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise; o zaman Allah'm emri gelin
ceye kadar bekleyedurun. (Sizin ba§lmza gelecek Allah'm azabm1 ve 
musibetini bekleyin.) Ve Allah, fwnklar giiruhuJ1u hidayete erdirmez.,, 

imam Ahmed der ki : Bize Kuteybe ibn Said'in ... Ziihre ibn Ma'
bed'den, onun da dedesinden rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Biz, 
Allah Rasulii (s.a.) nU:n yanmdayd1k. 0, Orner ibn Hattab'm elini tut
rnu§tu. Orner: Allah'a yemin olsun ki ey Allah'm el~isi, sen nefsim dl
§mda bana her §eyden daha sevimlisin, dedi. Allah Rasulii (s.a.) : Siz
den birisi, ben kendisine kendi nefsinden daha sevimli olmad1k~a iman 
etrni§ olmaz, buyurdular. Orner : Sen §imdi Allah'a yemin olsun ki bana 
nefsimden daha sevimlisin, deyince; Allah Ras(Uii : i§te §imdi oldu ey 
Orner, buyurdular. Hadisi rivayette tek kalan Buhari; Yahya ibn Siiley
man kanahyla Abdullah ibn Hi§am'dan rivayet etmi§tir. 

Buhari'nin Sahih'inde Allah RasUlii (s.a.) den rivayet edildigine 
gore o : 

Nefsim kudret elinde alan (Allah) a yenun ederim ki sizden hic;bi-
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rinlz ben kendisine babasmdan ve oglundan daha sevimli olmadlk~a 
iman etmi§ olmaz, buyurmu§larchr. tmam Ahmed ve Ebu Dav1ld'un 
-laftz Ebu D!vud'undur- Ebu Abdurrahrnan el-Hora.sfmi kanahyla ... 
lbn Omer'den rivA.yetlerine gijre; o, Allah RasUiu (s.a.) nu §Oyle buyu
rurken i§itmi§ : Bir mah ·veresiye olarak sattp, sonra bu satt§m bede
llnden daha az bir fiyatla geri satm aldtgrmzda, ineklerin kuyruklarma 
yapt§tp ziriate r!zt olarak cihadt terkettiginizde Allah Te!la size ancak 
dminize don\ince kalduaca~ bir zillet verir. Hadisi imam Ahmed, Yezid 
ibn Harun kanahyla ... Abdullah tbn Orner' den, ·O da Allah RasulU (s.a.) 
nden yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi!}tir. Bu, bundan onceki 
hadisin bir !}A.hididir. En dogrusunu Allah bilir. 
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25 - Andolsun ki Allah, size birc;ok yerlerde ve Hu
neyn gfulunde yard1m etmi!1tir. Hani, c;oklugunuz sizi bo
burlendirmi!1ti de size bir faydas1 olmami!1ti. Y eryuzu ge .. 
ni!1ligine ragmen size dar gelmi!1ti. · Sonra gerisin ~eri 
donup gitmi!1tiniz. 

26 - Bilahere Allah; Rasuh1 ile mu'minlerin uzerine 
sekinetini indirmi!1ti; gormediginiz ordulan da indirmi!1ti. 
Ve kafirleri azaba ugratmi!1tl. Kafirlerin cezAs1 buydu. 

27 - Sonra Allah, bunun ard1nda.n dilediginin tev
besini kabul eder. Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

Huneyn Giinii 

ibn Cureyc'in Miicahid'den naklettigine gore; bu, Berae sures.inden 
nazil olan ilk ayettir. . 

TeCslr, C. VII F . 216 
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Allah Teala, mii'minlere Allah Rasulii ile birlikte katlldJ.klan gaz~ 
velerden bir~ok yerde yardtmda bulunmak suretiyle onlara olan ihsamm 
ve faziletini zikretmektedir. Bu, Allah katmdan olup O'nun destekle
mesi ve takdiri iledir. Degilse onlann sayllan ve haztrllklan ile degildir. 
Allah Teala saytlan az veya ~ok olsun zaferin ve yardJ.mm ancak kendi 
katmdan oldugunu onlara tenbih etmektedir. Huneyn giinii onlarm 
~okluklan onlan oobiirlendirmi§ti. Bununla birlikte bu, onlara hi~ bir 
fayda vermemi§, Allah Rasillii (s.a.) ile birlikte olan pek aZI dt§mda 
geri doniip gitmi§lerdi. Sonra Allah Teala, saytlan .az dahi olsa zaferin 
ancak ve yalmz Allah katmda ve onun yardJ.mtyla olacagm1 onlara. bil
dirmek iizere daha sonra geni§~e ~tklayaca~m1z gibi Rasul(ine ve 
onunla birlikte olan mii'minlere yardumm ve destegini indirmi§tir. Nice 
az topluluk Allah'm izni ile c;ok topluluklara galib gelmi§tir. Ve Allah 
sabredenlerle beraberdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Vehb ibn Cerir'in ... ibn Abbas'tan riva-• 
yetine gore; Allah Rasulii (s.a .), §6yle buyurmu§tur: Arkad~m haYir-
hst dort, kii~iik askeri birligin (seriyyenin) haYirliSI dortyiiz, ordularm 
hayuhst dortbin'dir. Onikibin ki§i azllktan dolay1 asia magiU.b edilemez~· 
Hadisi, bu §ekliyle Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmi§ler, Tirmizi: 
Hasen, garib bir hadistir, Cerir ibn Ha·zim'den ba§ka kimse hadisi miis
ned olarak rivayet etmemi§tir. Hadis, Ziihri'den miirsel olarak rivayet 
edilmi§tir, demi§tir. Hadisin bir benzerini ibn Mace, Beyhaki ve ba§
kalan Eksem ibn el-Cevn'den rivayet etmi§lerdir. En dogrusunu Allah '' 
bi!ir. 

Huneyn olayt, Mekke'nin fethinden sonra hicretin sekizinci senesi 
~evval aymda meydana gelmi§tir. Allah Rastilii (s.a.) Mekke'yi fethedip 
i§lerini yoluna koymu§, oranm biitiin halk1 miisliiman olmu§ ve· Allah 
Rasulii (s.a.) onlar1. serbest btrakmt§tl. Bu Strada kendileriyle sav~mak 
iizere Hevazin'in toplandtgl haberi geldi. Kumandanlan Malik tbn A vf 
en-Nahri idL Sakif'in tamam1, Cii~em ogullan, Sa'd ibn Bekr ogullan,"· 
Hilal ogullannm baz1 gruplan - ki bunlai='az idiler-·- Amr ibn Amir ve 
A vf ibn Amir ogullanndan baZilan onunla birlikteydiler. Yanlarmda 
kadtnlan, c;ocuklan, koyunlan, yiyecekleri ile birlikte ilerlemi§ ve top
luca gelmi§lerdi. Allah Rastilii (s.a .) Mekke'nin fethi i~in kendisiyle bir
likte gelen ordusu i~inde onlara kar§l ~1kt1. Muhacir, ansar ve arap 
kabilelerinden miite§ekkil onbin ki§i idiler. Yamnda Mekke halkmdan 
miisliiman olanlar da vard1. Bunhr ikibin ki§i ic;inde serbest btraktlan
lardan idUer. Allah Rasftlii onlart dii§mana kar§I yiiriittii ve Mekke ile 
Taif arasmda Huneyri denilen bir vadide kar§tla§tllar. Sav~ burada 
sabahm alacakaranh~nda oldu. Vadiye indiklerinde Hevazin orada giz
lenmi§ti. Kar§Ila§ttklannda miisliimanlar onlan henuz. hissetmemi§lerdi 
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ki mtisli.imanlann uzerine atlldllar, ok yagdirdllar, klh~lanm ~ekip ku
mandanlanmn kendilerine emrettigi iizere tek bir ki§inin hamlesi gibi 
toptan hiicum ettiler. i§te bu ~1rada miisliimanlar Allah Teala'mn da 
buyurdugu ii'zere geri doniip gittiler. Allah Rasulii (s.a.) yerinde kald1. 
0 giin o, dii§mamn iistiine dogm siirdiigii beyaz kat~rma binmi§lerdi. 
Amcas1 Abbas sag iizengisini, Ebu, Siifyan ibn Haris ibn Abdiilmuttalib 
soL iizengisini tutmu§, katlr h1zh gitmesin diye yava§latmaya ~ah§lyor
lardl. Allah Rasulii (s.a.) yiiksek sesle ismini soyluyor, miisliimanlan 
geri donmeye gagmyor ve : Ey AUah'm kullan, bana geliniz, ben Al
lah'm Rasuliiyiim, diyordu. Bu halde iken : Ben peygamberim, yalan 
degil. Ben ibn Abdiilmuttalib'im, diyordu. Ashabmdan yiize yak1m 
onunla birlikte yerlerinde kald1lar. Sayllanmn seksen oldugunu s5yle
yen de vard1r. Ebubekir, Ome_r (R. Anhiima), Abbas, Ali, Fadl ibn Abbas, 
Ebu Siifyan ibn Haris, Eymen ibn Umm Eymen, Usame ibn Zeyd ve 
ba§kalan bunlardandlr. Allah hepsinden ho§nud olsun. · Sonra Allah 
Rasulii (~.a.) amcas1 Abbas'a -Abbas giir sesli idi-· en yiiksek sesiyle 
ctEy ashab-1 §ecereu diye seslenmesini emrettiler. Bununla Biat-1 R1dvan 
agac1m kasdediyorlard1. Onun altmda muhacir ve ansardan miisliiman
lar ·Allah Rasulii'niin yamndan ka~1p dagtlmayacaklan hususunda onun
la biatle§mi§tiler. Abbas: ccEy Semure ashab1n diye onlara seslenmeye 
ba§ladl. Bazan da : ccEy Bakara suresi ashab1 l> diye sesleniyordu. Onlar 
ccLebbeyk, lebbeyk» demeye ba§lad1lar, dondiiler ve Allah Rasulii (s.a.) 
ne dogru ilerlemeye ba§ladllar. Hatta onlardan birisi, devesi geri don
medigi ·i~in z1rhm1 giymi§, devesinden inip onu serbest b1rakarak ken
disi Allah RasUlii (s.a.) ne donmii§tii. Onlardan kii~iik bir grup geri 
donunce Allah RasUlii (s.a.) onlara yeniden hiidJm etmelerini emredip 
Rabbma dua ve O'ndan yard1m diledikten sonra bir a vu~ toprak alml§ 
ve §Oyle buyurmu§tu : Ey Allah'1m bana olan va'dini yerine getir. Sonra 
da toprag1 kavme (d}i§manlara) kar§I atm1~tl. Onlardan hi~ kimse 
kalmad1 ki goziine ve agzma bu topraktan isabet etmi§ ve onu sava§tan 
allkoymU§· olmasm. Sonra hezimete ugradllar. Miisliimanlar pe§lerine 
dii§iip onlan ya oldiirdiiler veya esir ettiler. Ashabm (miisliimanlarm) 
ger:i kalanlan dondiiklerinde esirler Allah Rasulii (s.a.) nun oniinde 
yere serilini§ durumdayd1lar. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm .. . Ebu Abdurrahman el-Fihri'
den -isminin Yezid ibn Esid, veya Yezid ibn Enid, veya Kiirz oldUgu 
soylenmi§tir- rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Huneyn gazvesinde · 
Allah Rasulii (s.a.) ile birlikteydim. Bogucu siCak bir giinde yiiriidiik. 
Ag~larm golgeleri altma indik. Giine§ bahya meyledinc~ silahlanmi 
ku§andim, at1ma bindim ve Allah Rasulii (s.a.) ne gittim. o, ~admnda 
idi. Selam sana ey Allah'm el~isi. Allah'm rahmeti .senin iizerine olsun. 
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Gitme wkti, dedim. Evet, buyurup ey Bilal diye seslendiler. Bilal, sanki 
bir ku§un golgesindeymi§ gibi, bir deve dikeninin altmdan s1~rad1 ve : 
Buyur, ben sana feda olaytm, dedi. Allah Rasulu : Atlm1 egerle, buyur
dular. Bil8.1 iki kanad1 liften, hi~ bir gosteri§i ve susu olmayan bir eger 
~1kard1. Ati semerledi, bindiler ve biz de bindik. 0 gecernizde onlarla 
(du§manlarla) kar§Ihkh saf halinde durduk, buyiik (agtr) develer bir
birine yakla~ti ve Allah Teala'mn : ccSonra siz gerisin geri donup git
mi§tiniz.» buyurdugu gibi rriiislumanlar gerisin geri donup gittiler. Al
lah Rasulu (s.a.) : Ey Allah'm knllan, ben Allah'm kulu ve el~isiyim. 
Sonra atmdan indi ve bir avu~ toprak ald1. Ona benden daha yakm olan 
birinin bana haber verdigine gore toprag1 (du§manlarm) yuzlerine atmi§ 
ve : Yuzleri ~irkinle§sin, bUYl;lrffiU§tu. Allah Teala da onlan bozguna 
ugratti. Ya'la ibn Ata der ki: Bana ogullarmm babalarmdan rivayetine 
gore; onlar, §Oyle demi§ler: Bizden hi~ kimse kalmamacasma gozleri ve 
ag1zlan toprakla doldu. Gokle yer arasmda demirin yeni bir tasa siir
tiflmesi gibi bir gumburtu (veya ~mlama) i&ittik. Hadisi bu §ekliyle 
Hafiz .el-Beyhaki de ((Delail'un-Nubuvve» sinde Ebu Davud et-Tayalisi'
den, o da Hammad ibn Seleme'den rivayet etmi§tir. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana As1m ibn Omer.·ibn Katade'
nin ... Cabir ibn Abdullah'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Malik 
ibn Avf yamndakilerle birlikte Huneyn'e ~1kt1. Allah Rasulu (s.a.) ona 
dogru ilerledi. Onlar vadinin bogaziarmda ve k1ytlarmda (yanlarmda) 
haztrlandtlar (pusuya yattllar). Allah Rasuli.l (s.a.) ve ashab1 gelip sa
bah alacakaranhkta vadiye indiler. Vadiye iner inmez atlar yuzlerine 
SI~radi, uzerlerine atildi. insanlar, hezimete ugrayarak dondiiler. Kimse 
kimseyi tutmuyordu. Allah Rasulu (s.a.) sagma don up : Ey insanlar, 
bana geliniz. Ben Allah'm elc;isiyim, ben Allah'm elc;isiyim. Ben Abdul
lah oglu Muhammed'im, diyordu .. Hie; bir §ey kalmami§, develer iistuste 
ytgilrm§tl. Allah Rasulu (s.a.) insanlarm durumunu gordiiklerinde : 
Ey Abbas; ey ansar toplulugu, ey Semure ashab1, diye bagtr, buyurdu
lar~ Onlar da lebbeyk, lebbeyk diye cevab verdiler. Bir adam devesini 
doridurmeye ~ah§Ip buna giic; yetiremeyince z1rhm1 boynuna taktyor, 
kihcmi ve yaytm ahyor, sonra sese dogru gidiyordu. Nihayet Allah Ra
sulii (s.a.) nun yamnda onlardan yiiz ki§i toplandi ve kar§I koymaya. 
vuru§maya ba§lad1lar. Yaptlan ilk ~agn ahsara idi. Sonra ~agn Haz
rec'e yap1ld1. Onlar, harbde ~ok sab1rh idiler.. Allah Rasulii (s.a.) ii·zen
gileri uzerinde dogrulup sava§ yerine baktllar ve : i§te §lrndi fmn ki
ZI§tl (k1z~1), buyurdular. Ravi der ki : Allah'a yeinin olsuh ki insanlar, 
Allah Rasulil (s.a.) nun yamna dondiiklerinde esirler onun yanmda 
yere atllrm§lardl. Allah Teala onlardan oldiirdiiklerini oldurdii, hEfzime-
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• 1 

te ugrayanlar hezimete ugrad1. Allah Teala onlanh mallanru ve ~-
cuklanru Rasulil.ne ganimet olarak verdi. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ~u'be kanallyla ... Bera ibn 
Azib (R. Anhiima) den rivayete ~ore bir adam ona: Ey Ebu :i:mare, 
Huneyn gunu Allah Rasulu (s.a.) nun yamndan ·kac;tm1z m1? diye sor
mu~ ve o da ~oyle cevablami~: Fakat Allah RasulU (s.a.) kac;madi. He
vazin kabilesi atlcl bir kavim idi. Onlarla kar~Ila~tiglmiZda iizerlerine 
hucum ettik. Ve hezimete (bozguna) ugradilar. :i:nsanlar ganimete yo
neldi. Bizi oklarla kar§Iladilar da insanlar bozguna ugrad1. GOrdum ki 
Ebu Si!fyan ibn Haris Allah Rasulii (s.a.) niin beyaz kahrmm gemini 
tutmu~. •Allah Rasulii: Ben peygamberim, yalan degil. Ben Abdillmut
talib'in ogluyum, diyordu. · 

Ben de derim ki : Bu, iistiin bir cesaretin en yuksek mertebesidir. 
o, o gunde ordusu yanmdan dagllmi§, klzi~ml§ harbin ic;inde iken bii
tun bunlara ragmen h1zh gidemeyen, ne hucuma ve ne de kac;maya 
yaramayan bir katmn uzerindedir. Bununla birlikte onu dii§manlarm 
yiizlerine dogru mahmu·zluyor, onu tammayanlar tamsmlar diye yiik
sek sesle ismini ilan ediyor. Allah'm salati, selam1 din giiniine kadar 
on~n iizerine olsun. BuU.in bunlann hepsi onun Allah'a guveninden, 
O'na tevekkill etmesinden, Allah'm ona yardim edecegini bilmesinden, 

. . I 

kendisine gonderdigini tamamlayacagm1, dinini diger dinlere galib 
getirecegini bilmesindendir. Bu sebepledir ki Allah Teala ~yle buyur
maktadir: cc!Bilahere Allah; Rasulu ile (onunla birlikte olan) mii'min
lerin iizerine sekinetini (kararllli.k, si.1kunet ve sebatl) indirmi§ti, gor
medigini'z ordulan da indirmi~ti.)) Bunlar, meleklerdir. Nitekim imam 
Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bize Kas1m'm ... ibn Bursun'un kolesi 
Abdurrahman'dan rivayetine gore, ona Huneyn giiniindeki mu§rikler
den birisi ~oyle anlatmi§ : Huneyn giinu biz ve Allah Rasulu (s.a.) nun 
ashab1 kar§Ila§tlgimizda onlar bize bir koyun sagllacak sure. kadar bile 
dayanalnadllar. Onlan ac;1p dag1tmca, pe§lerinden siirmeye ba§ladik ve 
beyaz katmn sahibine (binicisine) ul~tlk. Bir de gordiik ki o, Allah 
Rasulii (s:a.) imi§. Onun yanmda bizi beyaz, guzel yiizlu adamlar kar
§Iladllar. Bize : Yiizler karard1, c;irkinle§ti. Doniin, diyorlardl. Biz boz
guna ug~dik. Ve onlar omuzlanm~za c;oktiiler. 

HafiZ Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: 'Bize Hafiz Ebu Abdullah'm ... 
ibn Mes'ud. (r.a.) dan rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Huneyn gunti 
Allah Rastllti (s.a.) ile birlikteydim. insanlar onun yamndan geri do
ntip -gittiler. Ben, onunla bir!ikte muhacir ve ansardan seksen ki§i 
ic;inde kaldim. Biz ilerledik ve onlara (dti§manlara) arkam1z1 donme-· 
dik. i~te Allah'm tizerlerine sekinet indirdikleri bunlardir. Allah Rasulti 
(s.a) katm tizerinde one d?gru ilerliyordu. Katm egildi ve Allah Ra-
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slllii egerden yana egildi. Ben: Kalk, Allah seni yiiceltsin, dedim. Bana 
bir avuc; topmk ver, buyurdular. Allp ona verdim ve bunu onlann yiiz
lerine attl da gfuleri toprakla doldu. Muhacirler ve ansar nerede? bu
yurdular. Ben oradalar dedim. Onlara seslen, bUyurdular. Ben de on
lara seslendim. Klhc;lan sag ellerinde bir §ahab (kayan ylld1z panltlst) 
gibi . oldugu halde geldiler ve mii§rikler gerisin .geri doniip gittiler. Ha
disin bir benzerini imam Ahmed de Miisned'inde Affan'dan rivayet et
mi§tir. 

Velid ibn Miislim der ki : Bana Abdullah ibn Miibarek'in ... ~eybe 
ibn Osman'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Huneyn giinii Allah 
Rasulii (s.a.) nii yalmz ve c;evresi bO§ goriince babam1, amcam1 ve Ali 
ile Hamza'mn onlan oldiirdiigunii hatJrladim ve kendi kendime : i§te 
bu giin ondan intikam1nn alacagim, dedim. Sagmdan vurmak ic;in git
tim ve Abbas ibn Abdiilmuttalib'i, omda dikilir buldum. tlzerinde beyaz 
bir z1rh vardl. Toz duman ic;inde parlayan bir giimii§ gibiydi. Amcas1, 
elbette onu terketmeyecek, yalmz birakmayacak, dedim. Solundan var
dim ve Ebu Siifyan ibn Baris ibn Abdiilmuttalib ile kar§Ila§tlm. Amca
Sl ogludur, elbette onu yalmz birakmiyacaktir, dedim. Arkasmdan var
dlm. Sadece iizerine k1hgla atilmam kalmi§ken onunla benim aramda 
§im§ek gibi bir alev parlad1. Ben ate§in beni yakmasmdan korkup elimi 
goziime koydum ve gerisin geri yiiriidiim. Allah Raswii (s.a.) • doniip: 
Ey ~eybe, ey ~eybe, yakla§ bana. Ey Allah'Im, ondan §eytam gider, bu
yurdular. GOziimii ondan c;evirdim. Muhakkak ki o, bana goziimden ve 
kula~mdan daha sevimli idi. Ey ~eybe, kafirlerle sava§, buyurdular. 
Hadisi Beyhaki, Velid'den rivayetle zikretmi§tir. Yine Beyhaki'nin Eyyftb 

. ibn Cabir kanahyla... ~eybe'den rivayetine gore o, §6yle demi§tir : Hu
neyn giinrii Alla]1 Rasulii (s.a.) ile birlikte c;IkiDI§tim. Beni ne islam ve 
ne de onu tammam 91kanm§ degildi. Fakat Hevazin'in Kurey§'e ga.Iib 
gelmesini kabullenemeyip Allah Ra.sulii'niin yanmda dikilirken: Ey 
Allah'm Rasulii, ben alaca, kan§Ik renkli atlar goriiyorum, dedim. Ey 
~eybe, onu ancak bir kafir goriir, buyurup eliyle gogsiime vurdular ve: 
Ey Allah'Im, ~eybe'ye hidayet Qah§et, buytirdular. Elini gogsiime ikinci 
kere vurup : Ey Allah'1m, ~eybe'ye hidayet bah§et, buyurdular. Sonra 
ii9iincii defa vurup : Ey Allah'Im, ~eybe'ye hidayet bah§et, buyurdular. 
Allah'a yemin ederim ki ii~iincii defada elini gogsiimden c;ekmemi§ti ki 
Allah'm yaratlklarmdan bana ondan daha sevimli . hie; kimse kalma
mi§ti. .. Ve Ravi insanlann (iki ordunun) kar§Ilrujmasi, miisliimalJ]ann 
bozguna ugramalan, Abbas'm nidas1, Allah Raswii (s.a.) nun Allah'tan 
yardlm dilemesi ve Allah'm mii§rikleri bozguna ugratmas1 husftsundaki 
hadisin tamam1m zikretti. 

Muhammed ibn ishak de~_ ki: Bana babannn ... Ciibeyr ibn Mut'im' 
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(r.a.) den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Muhakkak ben, Huneyn 
giinu Allah Hasulu (s.a.) ile birlikteydim. insanlar savB.§Irlarken bir
den gokten inen -siyah, gizgili abaya benzer ·bir §ey gordiim. Bizimle ka- . 
vim arasma dii§tu. Bir de gordum ki sagilmi§ kanncalar vadiyi doldur
du . . Netice; kavmin (dii§manlarm) bozguna ugramas1 old~. Bunun 
melekler oldugundah biz asia §Uphe etmezdik. 

Said ibn Saib ibn Yessar'm babasmdan rivayetine gore o, Yezid 
ibn A.mir es-<Suvai -Hurteyn'de mii§riklerle birlikte bulunmu§ ve sonra 
miisluman olmU§tu- yi §6yle derken i§itmi§ : Biz, Huneyn giinu mii§
riklerin kalblerine birakilan korkuyu ona sorard1k da gak1l ta§lanm 
ahp bir tasm igine atar ve o ~mlard1: i§te karmlannnzda bunun bir 
benzerini bulurduk. (Hissederdik veya hissetmi§tik.) derdi. Bunun bir . 
§ahidi, daha onceki Yezid .jbn Esid hadisinde gegmi§ti. En dogrusunu 
Allah bilir. · 

Miislim'in Sahih'inde Muhammed ibn Rafi' kanahyla ... Ebu Hu
reyre'den rivayet edildigine gore, Allah Rasulu (s.a.) : Korku ile yar
dim olundum ve bana cevami'ul-Kelim verildi, buyurmU§tur. Bu sebep
ledir ki Allah 1'eala : «Bilahere Allah; Rasulu ile· mu'minlerin uzerine 
sekineti iridirmi§ti. Gormediginiz ordulan da indirmi§tl. . Ve kafirleri 
azaba ugratmi§tl. Kafirlerin cezasi buydu. n buyurmU§tUr. 

Allah Teala : «Sonra A.llah, bunun ardmdan dilediginin tevbesini 
kabul eder. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» buyurur ki; Allah, Hevazin'in 
kalanlanmn tevbesini kabul buyurmu~, onlar miisluman olarak Allah 
Rasulu'ne gelmi§ler ve o, Cirane'de Mekke'ye yakla§IDI§ken ona kavu§
mu§lard.I. Bu, Huneyn vak'asmdan yakla§Ik yirmi giin sonrad1r. 0 s1rada 
Allah Rasulu (s.a.) onlan ·esirleri ve mallan arasmda ~uhayyer blrak
mi§, onlar da esirlei'ini (almay1) tercih etmi§lerdi. Kadm ve gocuk ol
mak uzere altibin esir vard1 ve Allah Rasulu bunlan onlara geri vermi§, 
mallanm ise ganimeti alanlar arasmda taksim buyurmu§tu. Kurey§'ten 
(istemeyerek miisluman olup da) serbest birakilan bir taklm kimselere 
onlann kalblerini islam'a IS111dirmak igin develerden yiizer yuzer ver
mi§ti. Yuz deve verdikleri arasmda ·Malik ibn Avf en-Nadri de vard1. 
Onu, eskiden oldugu gibi kendi kavmi uzerine vekil ta'yin etmi§tir. 
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28 - Ey iman edenler; dogrusu mu~rikler ancak ne
cistir. Onun ic;in bu ylllanndan sonra Mescid-i H~ram'a 
yakla~masmlar. Eger fakirlikten korkarsaruz, Allah diler
se sizi yakmda kendi lutfu ile zenginle~tirir. Muhakkak ki 
Allah, Alim'dir, Hakim'dir. 

29 - · Kitab verilmi~ olanlardan; Allah'a da, Ahiret 
guniine de inanmayan, Allah ve peygamberinin harAm 
klld1g1m haram saymayan ve hak din edinmeyenlerle 
--boyun egip kendi elleriyle cizye verinceye kadar- sa
va~ln. 

Cizye Verinceye Kadar Savq 

Allah Teall, dinleri ve kendileri temiz mii'min kullarma; dinleri 
pis olan m~rikleri, Mescid-i Haram'dan surmelerini bu ayetin niizulun
den sonra onlan oraya yakla§tmnamalanm emretmi§tir. Bu .ayetin nii
zulii hicretin dokuzuncu senesindedir. Bunun i~indir ki Allah Rasulii 
(s.a.) Hz. Ali'yi o sene Hz. Ebubekir (R. Anhiima) ile birli~te gonder
mi§ ve mii§rikler i~inde ~yle illn etmesin! emretmi§ti : ~<Bu ytldan son
ra hi~ bir mii§rik haccetmeyecek, Beyt'i hi~ bir ~1plak tavar etmeye
cek.)) Allah TeAll bunu tamamlami§ ve §eriat, takdir olarak bOyle hiik
me~tir. 

Abd\lrrezzak'm tbn Cii~yc kanallyJa ... Cabir ibn Abdullah'tan ri- , 
vAyetine gore o, (!.Ey iman edenler; dof,rrusu mti§rikler ancak necistir. 
Onun i~in bu ytllanndan sonra Mescid-i Haram'a yakla§nlaSmlar.•• ayeti 
hakkmda : Kole veya zimmet ehlinden . biri olmas1 durumu hari~. de
mi§tir. Bu, ba§ka bir kanaldan merfu' olarak rlvayet edilmi§tir. ~oyle ki: 

imam Ahmed der ki: Bize Hiiseyn'in .. . Cabir'den rivayetine gore; 
liz. Peygamber (s.a.), §oyle buyurmu§tur : Andla§mah olanlar ve onla
nn 'hizme~Ueri ch§mda bu ythmzdan sonra hi¢ bir mii§rik mescidimize 
girmesin. Bu hadisin merfU' olarak rivayetinde imam Ahmed tek kal
rni§ttr. Mevkl)f olarak rivayetinin isn3.dt, daha sthhatlidir. 

imam Ebu Amr el-Evzai'nin bildirdigine gore; Omer ibri Abdtila
ziz (r.a.) : Yahudi ve Hlristiyanlann miisltimanlarm mescidlerine gir-
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melerini engelleyini'z, buyurmu§ ve bu yasa~mn altma 11Dogrusu mi.i§
rilder ancak necistir.,, A.yetini yazml§tlr. 

Ata., ((Bu ylllanndan sonra Mescid-i Hari.m'a y~l~inasmlar.,, A.ye
tinden dolayt Harem'in tamam1 mesciddir, demi§tir .. . ;: 

Bu A.yet-i kerime, mi.i'minin temizligine delA.let · ettlgi gibi mi.i§rigin 
necis olduguna da delA.let etmektedir. BuhA.ri'nin· S~hih'inde zikredilen 
bir hadiste: ((Mi.i'min; necis olmaz.,; buyurulmu§tur. Mi.i§rigin bedeni
nin pisligine gelince; Cumhur, onun beden ve zA.tlmn pis olmad1~ go
r~i.indedir. ZirA. Allah TeA.lA., kitab ehlinin yiyecegihi · heiA.l kllrm§tlr. 
ZA.hirilerden baZllan ise onlann bedenlerinin de pis oldugu gor~iin
dedir. 

· Hasan'dan rivA.yetle Enes: Kim onlarla el stkl§ffil§Sa abdest alsm, 
demi§tir. Bunu ibn Cerir rivA.yet eder. 

Allah TeA.hi'nm : (<Eger fakirlikten korkarsamz, Allah dilerse sizi 
yakmda kendi lutfuyla zenginle§tirir." kavli hakkmda ibn ishA.k der 
ki: tnsanlar: Qar§tlanmtz kapanacak, ticA.ret mahvolacak, oralardan 
elde etnlekte oldugumuz faydalar gidecek, dediler de : nEger fakirlik
ten korkarsamz, Allah dilerse sizi yakmda (bunun dt§mda bir yoldan) 
kendi lutfuyla zenginle§tirir ... Boyun egip kendi elleriyle cizyeyi verin
ceye kadar.n A.yeti nazil oldu. I§te bu, sizin korkmU§ oldugunuz ~ar§l
lann kapanmasma bedeldir. Allah TeA.lA. onlardaki §irk sebebi ile onlar
dan kesilmenize kar§thk olarak kitab ehlinin boyunlarmdan size ver
mi§ oldugu clzyeyi getinni§tir. Bu gori.i§ ibn AbbA.s, Mi.icA.hid, ikrime, 
Said ibn Ci.ibeyr, KatA.de, DahhA.k ve ~kalarmdan da rivA.yet edil-
~~ . 

<cMuhakkak ki Allah, (sizin i~in uygun olam·) en iyi bilendir. (Size 
emrettigi ve yasaklad1g1 hususlarda-) hikmet sA.hibidir.n ZirA. o, fiillerin
de ve sozlerinde kA.mildir. Yaratmasmda ve emrinde A.dildir, mi.ibA.rek 
v~ yiicedir. Bu sebepledir ki bu kazan~lann yerine zimmet ehlinden 
alaca~mz cizye mallanm onlara vermi§tir. ~oyle buyurur: «Kitab ve
rilmi§ olanlardan Allah'a da, A.hiret giini.ine de ·inanmayan, Allah ve 
peygamberinin harA.m klldt~m harA.m saymayan ve Qak din edinme
yenlerle -boyun egip kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar- sava
§In.n Onlar, ger~ekte Muhammed (s.a.) i inkar ettJ:Iderinde elbette ki 
peygamberlerden hi~ birine ve onlarm getirdiklerine s1hhatli bir iman
lan kalmamt§tlr. Onlar ancak kendi indi gi;>ri.i§lerine, heveslerine ve i~in
de bulduklart hallerde babalanna uymaktadirlar. Degilse Allah'm §e
riatl, dini oldugundan degil. Zira onlar; ellerindekine s1hhatli bir iman 
ile inanmt§ olsalar~:h, bu onlan Muhammed (s.a.) e im!na sevkederdi. 
Qi.inkii bi.iti.in peygambt'rler onu miijdelemi§ ve ona uymayt emretml§
lerdir. Halbuki o geldiginde peygamberlerin en §ereflisi oldugu halde 



3450 !BN KESIR (Ciiz: 10; Sllre : 9 

onu inkar ettiklerinde onlan.n g~mi.§ peygambederin §eriatlanna sa
nlmarm§ olduklan bilinir. Zira o, Allah katmdandir. Bilakis onlar; ken
dl dinlerine, zevkleri ve kendi arzularmdan dolay1 yapl§maktadlrlar. ~te 
bunun i<;in diger peygamberlere imanlan onlara fayda vermeyecektir. 
<;iinkii onlar; peygarnberlerin efendisi, en iistiinii, sonuncusu ve en mji
kemmeli olaru inkar etmt~lerdir. Bu sebeple Allah Teala : ((Kitab ve
rilmi§ olanlardan; Allah'a da, ahiret giiniine . de inanmayan, Allah'm ve 
peygamberinin haram k1ldigm1 haram saymayari ve hak din edinme
yenlerle sava§m.» lmyurmu§tur. Bu ayet-i kerime, evvel emirde mii§rik
lerin i.§leri bitirilip insanlar Allah'm dinine ballik bOliik girdikten son
ra kitab ehli ile sava~ hakkmda nazil olmu§tur. Arap Yanmadasi'nda 
.i.§ler dlizelince; Allah Teala, Rasuliine ehli kitab olan Yahudi ve H:tri,s
tiyanlarla sava§I emre+mi§tir. Bu, hicretin dokuzuncu senesinde olmU§
tur. Bu sebeple Allah Rasulii (s.a.) Bizans (Rfun) ile sava~ i<;in hazir
lanmi§, insanlar1 buna davet etmi§ ve bunu onlara a<;Ikl,ayarak Medine 
<;evr~indeki arap kabilelerini buna <;agirmi§tir. Onlar da toptan gelip 
yakla§Ik otuzbin muharib yanmda toplanmi§tl. Bu arada Medine ve 
<;evresindekilerden miinM1klar ve ba§kalan geri kalm~t1. Bu hadise 
k:Urak ve k1tllk bir senede, son derece siCak bir zamanda olm~tu. Allah 
Rast'Uii (s.a.) Rum he sava§ i<;in ~am'a dogru yola <;Ikmi§ ve Tebiik'e 
ula§tlgn~da orada inerek Tebiik suyu yarunda yakla§Ik yirmi giin ika
met buyutmu§lardl. Sonra donme huslisunda istiharede bulunmu§ ve 
o seneki durumun sikl§Ikligi ve insanlarm zay1fh~ sebebiyle -a<;Ikla
man in§aallah ilerde gelecektir- geri donm~tiir. 

Cizyenin .sadece kitab ehli veya niecusiler gibi onlara benzeyenler
den almacagl gorii§iinde olanlar, bu ayet-i kerime'yi delil getirirler. - . 
Onlara gore sahih olan bir hadiste Allah Raswii (s.a.) nUn Hecr me-
cusilerinden cizye ald1g1 kaydedilmektedir. Bu, imam . ~afii ve kendi
silJden gelen me§hftr bir rivayette imam Ahmed'in mezhebidir. Ebu Ha
nife -Allah ona rahmet eylesin-- ise ehl-i kitab olsun, m~rik olsun 
biitiin acemlerden ahrur. Araplann ise sadece kitab ehlinden ahrur, de
mi§tir. imam Malik de §Oyle der: Kitabi, mecusi, putperest ve diger
leri olmak iizere blitlin kafirlere cizye konulmas1 caizdir. Bu mezheble
rin kaynaklan ve delillerinin zikredilmesinin buradan ~ka yeri (ese'r) 
vardlr. En dogrusunu Allah bilir. · 

Allah Teala buyurur ki : '' (Miisliiman oJma,zlarsa) boyun egip (ze
lil, hakir ve al<;ak bfr halde) kendi elleriyle (kah1r ve galebe yoluyla) 
cizyeyi verinceye kadar ... J> Bu sebeble zimmet ehline ta'zimde bulunul
masi, onla.nn mlisllimanlarm · lizerine yiikseltilmesi ·caiz degildir. Bila.'
kis onlar zelil, kii<;iik ve mutsuzdurla.r. Nitekim Miislim'in Sahih'inde 
Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) 
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§Oyle buyurmu§tur : Yahudi ve Hiristiyanlara ilk selam veren siz olma
YIIDZ. Bir yolda onlardan biri ile kar§Ila§Irsaniz onu yolun e~ danna 
mecbur b1rakm1z. Yine bu sebepledir ki mu'minH~rin emiri Orner ibn 
Hattab onlarm zelil kilmmasi, ktigtilttilmesi ve tahkirl i(,!in bilinen §art
Ian ko§rnu§tur. Hafiz imamlarm, Abdurrahman ibn Ganem el-E§'ari'
den rivayetlerine gore; o, §oyle . demi§tir : ~am lialki Hiristiyanlan ile 
ban§ andla§masi (musalaha) yaptigmda Orner ibn Hattab (r.a.) a §oyle 
yazilmi§ti: Rahman ve Rahim olan :Allah'm adiyla: Bu, filan ve filan 
§ehir Hiris.tiyanlarmdan mti'minlerin , emiri Allah'm kulu Orner i(,!in 
yazilnn§tir. Muhakkak siz bize geldiginizde biz nefislerimiz, ztirriyyet
lerimiz, mallariml'z ve dinimiz halki igin sizden eman istedik. Sizin igin 
kendimize §U §artlan ko§tuk : ~ehrimizde ve gevresinde yeniden ma
nastir, kilise, ozel ibadet yerleri ve rahib manastlrlan ihdas etmeyecegiz. 
Onlardan harab olaru yenilemeyecegiz. Onlardan mtisliimanlara. ait 
yerleri ihya etmeyecegiz. Gece ve gtindtiz mtisltimanlardan birinin, ki
liselerimi.ze inmesini engellemeyecegiz. Gegenler ve yolcular igin kapi
lanru geni§letecegiz. Mtisltimanlardan bize ugrayanlan tic; gun ag1rlay1p 
onlara yedirecegiz. · Kiliselerimizde ve evlerimizde casUs banndmp SI
gmdirmayacagiz. Mtisltimanlara kar§I hainlik hisleri beslemeyecegiz. 
Qocuklannnza Kur'an'I ogretmeyecegiz. ~irkimizi ag1ga vurmayacak ve 
kimseyi buna davet etmeyecegiz. istedikleri ·takdirde yakmlannnzdan 
hie; kimseyi !slam'a girmekten men'etmeyecegiz. Mtislumanlara ta'
zimde bulunacagiz. , Otunnak istediklerinde, onlar ic;in oturdugumuz 
yerden kalkaca~z. Onlann elbiselerinde, ba§llklannda, sanklannda, na
linlerinde ve sag ay1rmalarmda onlara hie; bir §ekilde benzemeyecegiz. 
Onlarm sozti ile konu§mayacak, onlarm ktinyelerini kendimize ktinye 
edinmyecegiz. Egerli hayvana binmeyecek, kill~ ku§·anmayacak, hie; bir 
silah edinmeyecek ve yamrmzda ta§Imayacagiz. Ytizuklerimize ampc;a 
naki§ yapmayaca~z. !gki satmayacag1z. Ba§lanmizm on klsmmdaki . 
saglan kisaltacagiz. Nerede olursak olf,tllm elbiselerimize burtinecek, bel..: 
lerimize ztinnar baglayacagiZ .. Kiliselerimizin uzerine agikg•a hag dik
meyecegiz. Mtislumanlann yol ve \!ar§llarmdan hi(,! bir yetde haglan
mizi ve kitablarimiZI gostermeyecegiz. Kiliselerimizde ganlanmizi an
cak hafifge vurac~z. Mtis!Umanlarm hazn· bulunmast halinde kilisele
rimizde ytiksek sesle okumayacagrz. Bayram ve yagmur duasma gik'
mayac$z. Oltilerimiz yanmda seslerimizi yukseltmeyecegiz . . Mtislu
manlarm yol ve ¢ar§Ilarmdan hiG bir yerde onlarla· bidikte ag1kga ate§ 
kullanmayaca~z. Oltilerimizi onlarla kom§u etmeyecegiz. Mtisltiman
lan ir§B.da yeltenmeyecegiz. Onlann evlerindeki hallerine muttali' ol
maya gah§mayacagiz. Ravi der ki: Bu mektup Omer'e geldiginde §oyle 
ilave etti: Mtisltimanlardan hie; kimseyi dovmeyecegiz. I§te bunlan ken-
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dim.iz, dinim.iz halkl uzerine bizim i~in §art olarak kabul ettik. Ve bu
nun \izerine emaru ka.bullendik. Eger biz kendi.miz aleyhine sizin le
hinize §art k<>§up, kendimize y\ikledigimiz bu §Rrtlardan herhangi bi
rine muhalefette bulunursak bizim i~in ·zimmet yoktur. isyan eden ve 
kar§I gelenler hakkmda. helal olan bizden size helal olur. 

-iZAHI ·------

Burada birka~ mesele varchr : 
Birinci Mesele : Vahidi, cizyeyi ~yle ta'rif etmektedir : Cizye; an

la§IIla yapan kimsenin anla§maya kar§Ihk verdigl §eydir. Ayette ge~en 
«celleriylen kelimesi uzerinde bir takim ihtilaflara du.§iilm\i§tur. Bu ko
nuda Ke§§8.f §Oyle demektedir : «celleriyle» kelimesinden, verenin veya 
alarun eli mudd olunabilir. Eger bu kelime He, verenin eli kasdolunur
sa iki manaya. ·gelebilir: 

1) itaat eden, kar§I koymayan el ile denmek istenm.i§tir. <;!\inki.i 
kar§l gelen kendi eliyle vermez, itaat eden ve boyun egen ise verir. 

. 2) Onu elden ele, pe§in olarak vermeleri · kasdolunabilir. Verenin 
elinden alarun eline ge~ecek. Ayetteki «<elo kelimesi ile alanm eli kasdo- . 
lundugunu dii§\indugumuzde, bu kelime yine iki mA.naya gelebilir : 

1) Onlar bu C'izyeleri mU.SlUmanlann gu~lu ve g8.lib olan ellerine 
verecekler. 

2) Onlar bu cizyeyi m\islumanlar tarafmdan bir lutuf olmak uzere 
kabul edilml§ olarak verirler. Zira onlann cizyesini kabul etmek, can
lanm ba~§lamak onlar i~in buyuk bir iyiliktir. 

((Ku~iilerek" kelimesi, onlann cizyeyi kU~uk ve a§$ gorillen bir 
hal i~inde vereceklerine i§aret etmektedir. Cizye veren §ahlS y\iruyerek 
gelecek, otunnakta olan ahc1ya. ayakta durarak teslim edecek, sakalm- · 
dan tutup; ver bakahm cizyeni, denecek. Bu kelimenin, cizyeyi vermek
ten o'te . bir mAna ta§Imadigmi soyleyenler de olmU§tUr. F'lklh kitapla
nnda uzun uzadiya bahsedllen bu konuyJa ilgili bir~ok hukii.m vardlr. 

1kinci Mesele: Bu Ayetten ~1kan baZl hukumlerle ilgilidir. 
Blrinci Hukum : Bu A.yetten, bir mHslumamn bir zimmiye kar§I 

oldilriilemeyecegini' anhyoruz. ~oyle ki, Ayette ((onlarla sava§m» buyu
ruluyor. Bu emir onlarla sava§manm vA.cib olmasm1 gerektiriyor. Bu
nun i~ine kA.firleri oldurmenin mubA.h oldugu, onlan oldurmekle bir 
m\islii.mana kiSas uygulanamayacag1 hiikmu de girer. <<Boyun egip 
kendi elleriyle cizye verinceye kadar» buyurulun~a. cizye ile bu hiikii.m
lerin tumiin\in bittigini anllyoruz. Biitiiniln bitmesi i~in parQalanndan 
birinin kalknia81 kA.fidir. Anla§an zimminin kanmm mubA.h olmas1, ol-

Tevbe. ~ 

diirilln 
t\in\in 

B\ 
durme 
dar»§: 
o mec 
lerinin 
dikten 

ik 
a) 

h~ dil 
leyince 

b) 
lar. Bu 
munu 
OnJara 
bir me 
an1a§l.l1 
Biz, ci 
Allah 1 

oldugu 
da nas 

ti~ 
Peyga~ 

cizye ~ 
lerinin 
olanJa 
diyorla 
nun Ul 
lerse; ~ 

lilimiz 
<<cizye 
Ialet e 
Bunun 
lalet ej 

Do 
ve gor 

Be 
man o! 

AI] 
dan ka 



Tevbe, 28,29) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSlRl 3453 

diirillmesini gerektiren durum ortadan kalkmca, but\lniiyle kalkar. Bu
tiiniin kalkmasi i~in onun ciiz'lerinin hepsinin kalkmas1 gerekmez. 

Bu noktada diyoruz ki: (<Ehl-1 kitab'la sava§tmz}, sazii, onlan ol
durmekle klsas vacib olmayacagma dela.Iet eder. ucizye verinceye ka
darn §Ikk1 ise; bu hukmiin (klsasm), kalkmadtgtna delalet eder. Ciinku 
o mecmuun kalkmasi i~in par~alanndan birinin, mesela, oldiiriilme
lerinin vacib olu§unun sona ermest yetmektooir. Binaenaleyh, cizye ver
dikten sonra kl.S8Sm gerckmemesi lAztm gelir. 

ikinci Hiikum : Kafirler iki kiSimdir : 
a) Putlara ve guzel bulduklari §eye tapanlar. Bunlar cizye kal'§I· 

hg1 dinlerinde kalamazlar. Allah'tan ba§ka hie; blr llah olmadtgmt soy
leyinceye kadar bunlarla sava§mak gerekir. 

b) Yahudi, Htristiyan, Samiriler ve Sabiiler gibi ehl-i kitab olan
lar. Bu kiStmdaki son iki grup ve mecusilerin ehl-1 kitab ic;indeki duru
munu bizdeki bid'at ehline benzetebiliriz. Nitekim RasUlullah (s.a.) : 
Onlara ehl-i. kitab muamelesi yapm1z, buyurmu§ ve kendisi hicret eden 
bir mecusiden cizye almt§br. Bunlar, cizye vermek iizere miisliimanlarla 
anla§mcaya ve cizye verinceye kadar kendileri ile sava§mak vacibtir. 
Biz, cizyenin ancak ehl-i kitab olanlardan ahnacagtm sayledik. Zira 
Allah Tea.Ia, bu ayette dort stfat saydtktan sonra bunlann ehl-i kitab 
oldugunu kaydetmi§tir. Bu hukmu bunlann dt§ma c;tkarmak, hakkln
da nass olan bu kaydl atmay1 gerektirir. Bu ise c8.iz degildir. 

li~uncu Hukiim: Cizyenin miktan hakkmdadtr. Enes (r.a.), Hz. 
Peygamber (s.a.) in erginlige ermi§ olan her kafir §&.hiS ic;in bir dinar 
cizye koydugunu rivayet etmektedir. Hz. Orner (r.a.) tse bunlann fakir
lerinin her birine oniki dirhem, orta halli olanlanna yirmidort, varhkh 
olanlanna ise ktrksekiz dirhem cizye koymuljtur. Bizim arkada§lanmtz 
diyorlar ki : Cizyenin en aZI, bir dinardlr. Ancak ka.l'§thkh r1za ile bu
nun uzerine c;tktlabilir. Raz1 olur da daha fazla bir rakam kabul eder
lerse; ortahalli olana iki, zengin olana ise dort dinar konur. Buna de
lilimiz §Udur : Aslmda bir mukellefin mahm almak haramdtr. Ancak 
ucizye verinceye kadar)) ibaresi, bir miktar almamn caiz olduguna de
lalet etmektedir. Bizim soyle(Ugimiz miktar, en az olan rakamd1r. 
Bunun iistiindeki rakamlar aslmda haramdtr. Cizye kelimesi ·ona de
HUet etmez. 

Dordiincu hiikiim: Ebu Hanife'ye gore cizye yllm ba§mda, ~afii'
ve gore ise son unda ahm r. 

Be§inci hukum : Ebu Hanife'ye gore bir zimmi ~lur veya miislii
man olursa cizyesi sak1t olur. ~afii'ye gore durum bunun tersidir. 

Altmc1 Hiikiim: Biz diyoruz ki : B!!nlar, Tevrat ve incll §eriatm
dan kalan hak uzere giden babalarma hiirmetten dolayt bir cizye kar-
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§Ibg1 o batll dinlerinde serbest b1ralnllyorlar. Ola ki dii§tinur, Peygam
berimizin dogrulugunu kabul ederler, i~te bunun i<;in onlara bir fusat 
veriliyor. Bu konuda iki soru kalml§ bulunuyor: 

Birincisi: ibn Ravendi Kur'an'a §oyle hucfun ediyor: Once ka.fir
lerin kufru §U noktaya varnn§tlr, diyerek Kur'an'm onlan dikkate al
digmi, sonra bir dinar ahnca da kendilerini dinlerinde serbest b1rak1p, 
kufiirlerine mani olmadigml iddia ediyor? 

Bunun cev.ab1 §Udur : Cizye almanm gayesi, onlan kufiirde serbest 
b1rakmak olmaYJ.p islam'1n giizelliklerini delillerinin kuvvetini gorerek 
mi.isliiman olurlar umidiyle onlarm kamm korumak, · kendilerine bir 
sure §8.JlS tarumakhr. 

iki.rlcisi: Bunlann kammn koruHmasi. i~in cizye vern1eled kafi mi-
d;r, degil midir? . . 

Ct:vab: -Buna ilave olarak kiifU.rlerinden dolaYJ. ku~,;Ulmeleri, zelil 
ve hor olmalan da §arttlr. Bunun sebebi de §Udur : Akllll bir insamn 
f1tratl bu duruma dii§mekten ho§lanmaz. Kendisine bOyle bir f1rsat 
verilEm kafir; islamiyet'in yiiceligini, delillerinin kuvvetini, kiifriin 
a§aglllk ve zillet oldugunu g()riince f1tratan . islam'a geGmek ister. i§te 
cizyeiun gayesi budur. (Fahredqin. Razi, Mefatih el-Gayb, XVI, 30-32). 

---<.lOa-- -- - . 

_30 - YahO.diler dediler ki: Uzeyr Allah'In ogludur. 
Hrristiyanlar da dediler ki : Mesih Allah'In ogludur. Bu, 
onlann ag!Zlarinda dola!]an sozlerdir ki, daha once kiifret
mi!] olanlann soziine benzetiyorlar. Allah onlan yok etsin, 
nMil da uyduruyorlar. ' · 

31 - ·Qnlar Allah'tan ayn haha~n1anni, rahiblerini 
rablar edindiler. Meryem Oglu MHsih'i de. Halbuki tek 
tanndan ba!]kas1na ibadet etmen1ekle emrolunmu~lardir. 
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O'ndan b~ka ilah yoktur. 0; bunlarm ~irk ko~tuklan $eY
lerden miinezzehtir. 

Hahamlanm ve Rahibletini Rab Edinenlcr 

· Bu da; Allah'a kar§I yalan ve iftiralan,, bu al~ak~a sozleri sebe
biyle mii'minleri, Yahudi ve H1ristiyanlardan kMir mii§riklerle sava§a 
Allah Teala'mn bir te§vikinden ibarettir. Yahudiler Uzeyr hakkinda : 
Muhakkak o Allah'In ogludur, dediler ki Allah Terua bundan yiicedir. 
Siiddi ve ba§kalarmm zikrettigine gore; onlarda bu husftstaki §iiphe, 
~yle meydana gelmi§tir : Amalika, israilogullanna galib ·gelip alimlerini 
oldi\riip biiyiiklerini esir ettiklerinde Uzeyr israilogullarma ve onlardan 
llmin gidi§ine aglar olarak kalmi§tl. Niha.yet goz kapaklan dii§tii (uyu
va kaldi). 0 bir giin ~:;olde dola§Irken bir kabrin yamnda: Vay yediren, 
vay giydiren! diyerek aglayan bir kadm gordii. «Bundan once sana 
:dm yedirirdi? diye sordu. Kadm; Allah, diye cevab verdi. Uzeyr: Mu
hak~ak Allah diridir, olmez, dedi. Kadm : israilogullanndan once alim
ere kim ogretirdi? diye sordu. Uzeyr: Allah, dedi. Kadm: 0 halde 
·en onlara nic;in aghyorsun ey Uzeyr? dedi. Uzeyr, kendisme bir nasihat 
oldugunu anlad1. Sonra ona: Filan nehre git ve ondan guslet (ylkan) 
·e orada iki rek'at namaz kll. Muhakkak sen orada bir ihtiya.rla kar

::rla§acaksm. 0, sana ne yedirirse onu ye, denildi. Gidip kendisine em
~ectneni yapt1 ve. bir ihtiyarla kar§Ila§tl. ihtiyar ona: Agz1m a<;, dedi. 
0, agzm1 ~tl ve ihtiyar iic; kere onun agzma biiyiik kor §eklinde bir §ey 
oydu. Uzeyr insanlann Tevrat'1 en iyi bilenlerinden olarak dondii ve: 

Ey israilogullan, size Tevrat'1 getirdim, dedi. Onlar : Ey . Uzeyr, serr 
alanc1 degildin, dediler. Kalk1p parmaklarmdan birine bir kalerri bag
ad! ve biitiin Tevrat'1 parmag1yla yazd1. insanlar dii§manlanndan tek- · 
ar yurdlanna dondiiklerinde Uzeyr'in durumu kendilerine haber ve
ildi. Bir daga b1rakm1§ (gizlemi§) olduklan Tevrat niishalanm ~1kanp 

:mminla kar§lla§tlrdilar ve onun getirdiginin sahih oldugunu gordiller. 
Cahillerinden baziSl : Bunu ancak Allah'm oglu oldugu ic;in yapmi§tlr, 
-~ediler. . ' . 

Hiristiyanlann Mesih hakkmdaki sap1k11klan ise ~Iktlr. Bu sebep
edir ki Allah Teala her iki giiruhu birden yalanlam1§ ve: «Bu onlann 
~zlannda dola~ oozlerdir.» buyurmu§tur. Onlarm iftira ve kendi
i.i<lerinden uydurmalan di§mda iddia ettiklerinin bir dayanag1 yoktur. 
(Kendilerinden onceki iimmetlerden) daha once kiifretmi§ olanlann 
oziine benzetiyorlar.» Onlar nas1l sapltmi§larsa bunlar da sapitmi§lar
iu. {<Allah onlan yoketsin.1J ibn Abbas der ki: Allah onlara la'net etsin. 
Nasll da uyduruyorlar.» Ag1k oldugu halde nasll haktan sap1p batila 

ji:iniiyor, meylediyorlar. 
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<<Onlar Allah'tan ayn hahamlanru, rahiblerini rablar edindiler. 
: Meryem Ogl~ Mesih'i de.)) imam Ahmed, Tirmizi ve ibn Cerir'in muh
telif kanallardan olmak 'Uzere Adiyy ibn Hatlm (r.a.) den rivayetlerine 
gore Allah Raswu (s.a.) nun . davetl ona ula§tlgmda f}am'a ka~nu~t1. 
0, c8.hillye devrinde H1ristiyan olmm~tu. K1zkarde§i ve kavminden bir 
grup esir edildiler. Sonra Allah Rasulii (s.a.) klzkarde§ine ihsanda bu
lundu ve ona (hediyyeler) verdi ve o da karde§ine donerek onu islam'a 
ve Allah Raswu (s.a.) nun yaruna gelmeye te§vik etti. Adiyy Medine'ye 
geldi. Kabilesi Tayy i~inde reis olup babas1 Hatim et-Tai comertlikle 
me§htirdu. insanlar onun geldigini haber verdiler. Adiyy, boynunda gu
m~n bir ha~ oldugu halde Allah Rastilu (s.a.) niin yaruna girdi. 
Allah Rastilii (s.a.) : ((Onlar Allah'tan ayr1 hahamlar1ru, rahlblerini rab
lar edlndiler;n A.yetini okudu. Adiyy der ki : Ben :Mubakkak onlar, on
lara ib8det etmedller, dedlm. Evet, onlar onlara helali haram k1idllar, 
harA.m1 da helA.l klld,llar. Ve onlar d8. kendilerine uydu. i§te onlann on
lara ibA.deti budur, buyurdu1ar. Daha sonra Allah Rastilii (s.a.) : Ey 
Adiyy, ne dersin? Sent <<Allah en buyiiktiir.)) denilmesi mi ka~1rd1? Al
lah'tan ~ka daha buyiik bir §ey biliyor musun? Seni ka~1ran nedlr? 
<<Allah'tan ba§ka tann yoktur.n denilmesi mi seni ka~1rd1? Allah'tan 
ba§ka bir tann blliyor musun? buyurup onu islam'a davet etti. Adiyy 
milsliiman oldu ve ger~ek blr §ehA.detle §ehadette bulundu. 0, §oyle an
latir : GOrdum ki yiizii a~Ildi, ne§elendi ve §oyle buyurdu : Muhakkak 
ki Yahtidiler .gazaba ugrami§lardir, Hiristiyanlar ise sap1tnu§lardir. 
<<Onlar Allah'tan ayn hahamlanm ve rahiblerini rablar edindiler.)) aye
tinin tefsirlnde Huzeyfe ibn el-Yemman, Abdullah ibn Abbas ve ba§ka
lan: Muha~ ki onlar (yahtidi ve hiristiyanlar) onlarm helal ve ha
ram kildiklannda onlara tA.bi olmU§lardir, demi§tir. Siiddi ise §Oyle 
der: Onlar, insanlan nasihat~I kabul ettiler (im:anlann nasihatla~ml 
dlnledller), Allah'm kitabmi ise terkedip arkalanna attllar. i§te bunun 
i~indir ki Allah Tea.Ia: <<Halbuki tek tanndan ba§kasma ibadet etme-

. mekle emrolunmU§lardir.n buyurmu§tur. 0, bir §eyi haram kildlgmda 
o haramdir, 'onun helal klld1g, helaldir. Koydugu kanuna tabl olunur. 
Hiikmettigt §e'Y uygularur. Verine getirllir. «O'ndan ba§ka ilah yoktur. 
0; bunlarm §irk kO§tuklan §eylerden miinezzehtir.n Ortaklardan, ben
zerlerden, yardlmcilardan, Zidlardan .. ~ocuklardan miinezzeh, mukaddes 
ve yiicedir. O'ndan ba§ka tanr1, O'nun dt§mda Rab yoktur. 

---·-- t Z A HI ------

f}imdi gerek mevzti yoniinden gerekse tarihi ger~ekler a~Ismdan 
Ehl-i Kitab'la islam c.emiyeti arai-mdaki durumun Tabiatm1 bir nebze-
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cik olsun arzetmege <;ali§ahm ... Qiinkii o nihai hiikiimleri zorunlu kllan 
a§hca unsur budur. 

Ehl-i Kitab'la islam cemiyeti arasmdaki durumun tabiatlm ar;Ik
mak i<;in evvela §Unu soylemek Iaz1md1r. 

Allah'm serdetmi§ oldugu ifadeler, nihai hakikatin ta kendisictir. 
O'nun oniinden ve arkasmdan batll s1zmaz. · 

Bu ifadeler, Rabbani · olmas1 sebebiyle, be§eri istinbat ve istidlal
erin ma'ruz kald1g1 hatalara da kat'iyyen dii§mez . .. 

ikinci olarak: Yiice Allah'm takrirlerim dogrulayan tarihi gerr;ek
er iizez:jnde durmak Iaz1m ... 

Yiice Allah, Ehl-i Kitab'la miisliimanlar arasmdaki durumun ta
oiatim, Kitab-1 Kerim'inin birr;ok yerlerinde beyan ediyor. Bazan sa
ece onlardan bahsediyor ... Bazan kiifreden mii§riklerle bera.ber onlan 
nlatlyor. Boylece aralarmda islam'a ve miisli.lmanlara kar§jl bir gaye 
raberliginin mevcudiyetine, Ehl-i Kitab'm kiifredenleri ill:! mi.i§rik

lerin kiifredenlerinin islam'a kar§I birle§tiklerine dikkatirnizi r;eki
:.ror .. . Bazan onlarm hakiki yoniini.i a<;Ikhyor ve b5ylece islam' ave miis
. iimanlara kar§l gir~ilen aktif beraberligi ve gaye birligini ortaya ko
yuyor ... Bu hakikatleri dile getiren ayetler, bizim herhangi bir ilave
mize ihtiyar; hissettirmeyecck kadar ar;1khk ve kat'iyyet arzetmekte
dir .. . I§te bir ka<; misal : 

-<<Ehl-i Kitab'tan olan kafir olanlar da, mii§rikler de Rabbimzdan 
-ize hi<; bir haJlr indirilmesini istemezler. Allah, rahmetini diledigind 
tahsis eder." Allah biiyiik lutuf ve ihsan sahibidir.» (Bakara, 105). 

«Sen rnilletlerine tabi olmadik<;a ne Yahudiler, ne de hrriStiyanlar 
c;enden asia ho§nud ve raz1 olmazlar. Ey Habibim, onlara de ki, yol Al
lah'm gOsterdigi yoldur; islam'd1r. Sana gelen vahy ve isiam'dir. Sana 
gelen vahy ve islam'dan sonra heva ve hevesletine tabi olaca~k olursan; 
Allah'm azabmdan seni koruyacak hi<; bir dost ve yardlmC!I yoktur.>> 
(Bakara, 120). 

«Ehl-i Kitab'tan bir topluluk, sjzi §a§Irtlp dinlerine r;evirmek is
tediler. Halbuki onlar, kendilerimlen ba§kasm1 §:t~Jrtlp sap tiramazlar 
da, bunun farkmda bile degillerdir. 

Ehl-i Kitab'tan bir topluluk digerlerine §Oyle dedi : Mii'rninlere in
dirilen Kur'an'a, gi.indii.ziin evvelinde inanm ve sonunda inka~r edin (ki, 
mi.i'minler §iipheye dii§er de) olur ki dinlerinden donerler .>•> (Al-i 1m
ran, 70, 72) . 

«Ve kendi dininize bagh olanlardan ba§kasma inanmaym. (Ey Ra
sUiiim onlara) de ki dogru yol; Allah'm yoludnr, islam dinidir. Ve size 
verilen Kitabm benzeri, hi<; kimseye verilmedigine yahut m u•minlerin 
Rabb1mz huzurunda size iisti.in geleceklerine iman etm~:yin. De ki : 

Tef~;ir . C. VII F . 2li 
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Dogrusu fazilet ve ihsan Allah'm elindedir. Onu diledigi kimseye verir 
ve Allah rahmeti bol oland1r, her §eyi hakk1yla bilendir. 

Ey iman edenler! Eger kendilerine kitab verilenlerden herhangi bir 
topluluga uyarsamz, imammzdan sonra. sizi t;evirirler de, kafir yapar
lar.» (Al-i imran, 73, 100). 

((Kendilerine kitabdan bir nasib verilen Yahudi alimlerine bakmaz 
miSm? Onlar sap1kh~ satm ahyorlar ve sizin de yoldan sapmamZI 
istiyorlar. 

Allah, dii§manlanmzi sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak 
da katidir, bir yardlmc1 olarak da yeter. 

Kendilerine kitab verilmi§ olanlann puta ve tagut'a inamp, kiifre
denlere: Bunlar mii'minlerden daha dogru bir yoldad1r, diyorlar.» (Ni
sa, 44, 45, 51). 

Ehl-i Kitab'la miisliimanlar arasmdaki durumun hakikatini belirt
mek i~in sadece bu ornekler bile kafidir. Onlar, kendilerine hak zahir 
olduktan sonra, nefislerindeki haseclden dolay1 miisliimanlarm kiifre 
donmelerini arzu ederler. Onlar, miisliimanlan yahudi veya h1ristiyan 
yapmak i~in ~ah§Irlar devamh. Bu gaye tahakkuk etmedik~e miislii
manlardan asla raZI olamazlar, onlarla do.'>t olmazlar. Ta ki miisliiman
lar akidelerini terketsinler ... Onlar; putperest tnii§riklerin, miisliiman
lardan ~ok daha dogru bir yolda olduklarma §ehadet ederler! .. 

Mii§riklerin, islam'a ve miisliimanlara kar§I nihai hedeflerini, Yiice 
Allah'm kelammda a~1k~a goriiyoruz : 

<tSana haram aydan ve onda sava§tan soruyorlar. De ki: 0 ayda 
sava§ yapmak biiyiik giinaht1r. Fakat kiifiir ve inkarla insanlan Allah 
yolundanl ~evirmek, Mescid-i Ha.ram'da tavaf ve namazdan ahkoymak, 
Peygamberi ve ashabm1 Mekke'den ~1karmak Allah katmda daha ·bt.iyiik 
giinahtlr. Allah'a ortak ko§mak fitnesi, miisliimanlarm haram ayda 
yaptlklan sava§tan da beterdir. Ey mii'minler, kafirlerin giicti yetse, 
si~ dininizden dondtiriinceye kadar sizinle sava§malanndan geri dur
mazlar. Sizden kim dininden doner de kMir olarak oliirse; bu gibilerin 
yapt1g1 iyi §eyler, diinyada' da ahirette de bo§a gitmi§tir; ve onlar Ce
hennem ehlidirler, orada ebedi olarak kahrlar.» (Bakara, 217) . 

((Sen onlann (askerin) i~inde olup <<cephede)) namaza durdugun 
Zaman, :3LSkerlerini iki klSlrn yap, kir klSffil seninle namazda, mgeri 
dii§man kar§Ismda dursun. Hepsi de silahlarm1 yanlanna alsmlar. Se
ninle namazda olup bir rek'at k1lanlar dii§man kar§Isma gitsinler. Dii§
man kar§Ismda olup namaz'kilmamJ§ olanlar gelip ikinci rek'ati seninle 
krl.smlar ve onlar da tedbirli bulunarak silahlanm yanlanna als1nlar. 

<<Kaf1rler arzu ederler ki, silah vc e§yalanmzdan gafil bulunas1mz 
da, size ans1zm bir baskm yapsalar. Eger yagmurdan dolay1 size bir 
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ziyet olursa, hasta bulunursamz, silahlanmz1 b1rakmamzda bir gtinah 
oktur. Bununla beraber ihtiyat tedbirini aim. Allah ka.firlere hor ve 
iisvay edici bir azab hazirlami§hr.» (Ni8a, i02) . 

. «Eger onlar size iisti.in gelseler. hepinize dii§man kesilirler; ve ~ize 
llerini, dillerini kotiiliikle uzatitlar; ve arzu ederler ki, hep kafir olsa:
lZ! ... )) (Miimtehine, 2). 

ccM~riklerle nasll sozle§me olabilir ki, galib gelseler hakk1mzda 
· e bir yemin, ne de bir sozle§me g6zetmezier. Ag1zlan He sizi raz1 etme
-e ~3.-ll§Irlar, fakat kalbleri gerisin geri ~ekilir. Onlarm ~ogu kiifiirde 
srar eden faslklardlr. 

Bir mii'min hakkmda ne bir yemin ·gozetirler, ne de bir zimmet 
sozle§me». i§te bunlar, miitecavizlerdir.)) (Tevbe, 8, 10). 

Mii§rikler hakkmda serdedilen bu Rabbani ifadelere bakt1grm1z za
·nan, onlann islam'a ve mi.isliimamara kar§l nihai hedeflerini ogren
ni§ oluruz. Aym zamanda Ehl-i Kitab'm da nihai hedeflerini ifade 
-~er. ilahi ol~ii onlan da miisliimanl~rla mii§rikler arasmdaki durum 
~ibi mutalaa ediyor. 

Her iki s1mf hakkmda-Kur'an-1 Kerim'de nihai ifadeler §eklinde . 
rarid olan ayetlere baktlglffilZ zaman; bu ifadelerin, degi§mez bir ta
oiat gosterdigini, mii§rikler hakkmdaki ayetlerde oldugu gib;l muvakkat 
bir durumun tavsifi mahiyetinde olmadrgml goriiriiz : 

!!:Sizi dinini:tJden dondiirunceye kadar sizinle sava§a devam ederler.)) 
Ehl-i Kitab hakkmda da §Oyle deniliyor : 
c!ISen, onlarin dinine tabi olmadrkGa yahudi ve hrristiyanlar sen

den asia memnun kalmazlar.» ... 
Bu huslisu iyice dii§iinrtiigiimiiz zaman, ayetlerin hi~ bfr §ekilde 

te'viline iht-iya~ hissetmeden aralanndaki miina.sebetler hususu nda mu
vakkat ve anzi bir durumu degil koklii bi~· haleti ifade ettigini anlanz. 

Yahudilerin ve hlristiyanlann, biitiin tarih boyunca isl~\.m'a ve 
miisliimanlara kar§l durumla:r;tm gostermek kabilinden tarihi va\kralara 
§6yle bir goz atacak olursak, bu e§siz ilahi kelamm kasdettigi na1ktalan 
eksiksi:z ve a~lk olarak goruriiz. Allah kelamr, onlarm durumunm mu
vakkat bir hal olarak degil, sabit ve siirekli bir tabiat olarak arzt~iyor. 

Onlar hakkmda daha once de i§aret ettigimiz gibi Rasullllllah'm 
ve bu dinin dogrulugunu kabul etmeleri ve islam.cemfuatma katllrnalan 
gibi, miisliimanlar i~in dostluk alametleri goriilen tarihi vakralann §e
hactet ettigi ve Allah kelammm belirttigi bazr ferdi halleri istisma eder
sek; bun!ann otesinde dii§manhk, inad, her an kurulu tuzaklar ve bii
tiin zaman boyunca ard1 arkasi kesilmeyen harplerle dolu bir tarihle 
kar§Ila§mz ... 

Yahudilere gelince; Kur'an'm ~e§itli sureleri onlarm durur nlanm, 
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sav~§lanru., hileler!ini ve sahtekarllklanm anlat1r durur. Tarih, onlann 
Mediri.e'de Islam'la yfi'zyi.ize gelmelerinden bugune kadar bir an bile 
dti§manllklanmn kesilmedigine §eh~.det eder. . 

Bu uzun tarihi vak1alan arzetmeye, yerimiz mlisait degildir. Fakat 
biz, yahudilerin lotitun tar1h boyunca islam'a ve mlisllimanlara tevcih 
ettikleri bir ~ok korkun~ sava§lardan sadece bir ka~ma i§llret edecegiz. 

· Yahudiler, J.v.ledine'de Rasulullah'l ve dinini, semavi bir din ehlinin 
hak oldugunu bildigi bir dini ve peygamberi, kar§llayabilecegi en kotti 
duygu ve dii§u·ncelerle kar§Ilann§tl. 

Yalanlar v·e §Uphelerle kar§Iladll,ar onu ... Medine'de mlislumanlar 
arasma fitnele:r soktular... Vas1flanm gayet iyi tamd1klan hal de Rasu
.lullah'm risaleti hakkmda etrafa §iiphe yayd1lar, miinaf1klara yard1m 
ettiler, onlara kucaklanm a~t1lar. K1blenin tahvili hadisesinde ve diger 
zamanlarda y-apt1klan §eyler, al~ak~a kurulmu§ oyunlanmn ornekleri
dir. Onlann 'bu gibi faaliyetlerine kar§1 bir~ok ayetler ve sureler naiil 
olmU§tur. Ba:ll.kara, Al-i imran, Nisa, Maic~e, Ha§r, Ahzab ve Tevbe sure
leri onlarm y-aptlklar1 i§lerin bir~oklanm dile geti~diler. 

Yahudi'lerin her zaman ahidlerini bozduklanna, musliimanlara kar
§1 ~aima ki.n ve adavet hisleri ile me§bO.' olduklarma tarih de §ahidlik 

.eder. 
Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza ve Hayber yahudilerinin 

yaptlklan en canh §ahidlerdendir. Keza tarih, biitUn ·mii§riklerr Ahzab 
harbinde t;oplaYIP birle§tirdiklerine §ehadet eder. 

- i§te o tarihten beri yahf1diler, tslam'a ve musliimanlara kar§I oyun
lanm dev 'am ettirmi§lerdir. Ra§id halife Hz. Osman'm oldiirillmesi ile 
zuhur eden ve ·sonra i,slam cemiyetinin her tarafma sirayet eden o bu
yiik fitnenin · icadmda en ba§ta gelen unsur vazifesini g'Ormii§lerdir .. . 
Hz. Ali ve Muaviye ar~mdaki olaylarda da fitnenin ba§I olmu§lar ve 
kirli elli~rini hadise, siyere ve tefsir rivayetlerine kadar uzatmi§lardir. 
Hatta tslam hilafetinin yikilmasi ve Bagdat'a yap1lan Tatar saldinsi
mn ba:~hca ha;zlrlaYICISl olmu§lardir... 

Modern tarihe gelince; yerytiziiniin her bolgesinde mlisllimanlarm 
ba§ma gelen felaketlerin arkasmda yine onlar gi:iriinmektedir. tslam 

· dinini mahvetmek i~in yapllan her hamlenin arkasmda onlar . .. islam 
alem.iJll'in her yerinde bU hamleleri devam ettirip ya§atan her kurulU§Un 
arka.mnda yine onlar faaliyet gi:istermektedirler ... 

Ya.hudilerin durumu, bu .. . Ehl-i Kitab'm diger kolu olan hlristiyan
larm :d .urumuna gelince; onlar da dii§manlik hususunda yahuclilerden 
a§'ag1 lcalmazlar. 

Bi: zans · ile iran arasmda as1rla:r;d1r siiren bir dii§manlik mevcud 
idi ... H'akat ne mman ki Islam, Arap Yanmadasl'na hakim oldu ve 
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kilise; eski putperestliklerin artlklanyla-, Hz. tsa'run sozlerini ve tari
hini kan§otlrarak icad ettigi ve «Mesihllikn ismini verdigi bu dine kar§I 
o hak dinin arzettigi tehlikeyi gardu ... 0 zaman iran ve Bizans arala
nnda asrrlardlr devam eden tarihi husumetlerini unuttular ve bu yeni 
dine kar§I mti§tereken cephe aldllar. _ 

BiZJans'lllar, yard1mc1lan Gassanilerle birlikte bu dinin defterini 
dimnek i~in ~am'da toplanmaya ba§ladilar. Bu hadise, Basra valisine 
Ras·UluUah tarafmdan el9i olarak gondetilen Haris ibn Umeyr el-Ezdi'
nin Bizans'lllar tarafmdan OldurUimesiiiden sonra cereyan ediyordu. 
(MiisiUmanlar, elc;ileri emniyet altmda kabul ederken, hiristiyanlar; 
peygamberin el~isini i§kence ile olduruyorlard1.) Raswullah da «Mu'ten 
harbinde onlara, Zeyd ibn Harise, Ca'fer ibn Ebu Talib ve Abdullah ibn . 
Revaha adh ii~ buytik §ehidin riyasetinde bir ordu gonderdi. Baz1 ri
vayetler Bizans ordusu 100.000 olmak uzere cem'an 200.000 ki§ilik bir , 
dii§Irl:an ordusundan bahsederler. Halbuki islam ordusu 3.ooq cenga
verden fazla degildi. Ve bu sav~, ,sekizinci hicret yrhnm Cemaziyel-ev
velinde vuku buluyordu. 

Sonra Tebuk sava§I.. . Bu surenin buyiik c;ogunlugu o sav~m et
rafmda dola§Ir durur. (Yeri gellnce, hadiseyi etrafllca bahsetmeye c;a
lJ§acagiZ). Sonra RasUlullah'm, vefatmdan once hazirlami§ oldugu 
ordu. Bu dihin kokunii kaZimak isteyen .Bizans ordularm~ kar§I ~am 
taraflarma gondermek imkanma ancak Ra§id halife Hz. Ebubekir'in elde 
ettigi Usame ibn Zeyd ordusu .. . 

Sonra Yermuk harbi ve o giinden beri hac;hlann kin kazam kay
namaya devam etti. Bu harbi mute·akib islam ordulan ~am'da, M1s1r'da, 
Kuzey Afrika'da ve Akdeniz adalannda devam edip giden Roma impa-
ratorlugu'nun samiirusiine son vermek faaliyetine gec;ti. · 

Kilisenin isiam'a yonelttigi huclimlar, sadece tarihte ismiyle ma'
ruf olan «hac;h sava§lan)) ndan ibaret degildir. islam'a yoneltilen hii
cumlar, bu sava§lardan c;ok once ba§lami§tl. Hakikatte sava§ ~ok eski 
tarihlerde; Bizans'hlann, iran'lllarla du~manhk1anru unuttuklan ve 
hiristiyan'lann Arap Yanmadasr'run her tarafmda islam'a kar§I iran
h'lara yard1m ettikleri devirde ba§lami§tlr. Sonra aym keyfiyet «Mu'te>> 
de devam etmi§, sonra onu <cYermukn olayr ta'kib etmi§tir. Sonra Av
rupa'd~ islam'm temeline Ehl-i Salib ordusunun c;oreklenme.siyle En
dUliis'te kanh ve vah§i endam1m gostermi§tir. 'rarihin bir benzerine da
ha §ahid olmadig1 §ekilde milyonlarca miisliimana i§kence etmek, on
Ian oldiirmek vah§etini irtikab etmi§tir ... Sonra ~ark'taki Hac;h sava§
lan nda da ayru hayas1zllk ve rezaletlerin faili olmU§tur. Miis!Umanlara 
kar~I ne yapilan muahedelere, ne de verilen soz ve te'minatlara riayet 
etmi§lerdir . .. 
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Frans1z yazan GU.stave le Bonne, ((Arap Medeniyeth> adh eserinde 
der ki: 

((Ingiliz Richarde, canlanm kendisine teslim eden, 3.000 esiri islam 
ordusunun gozleri onunde oldurmekl<i i§e ba§ladl. Halbuki onlann kan
lanm koruyaca~na ahdetmi§ti ama onlan oldiirmekten geri durmadl. 
Fakat Eyy1lb Oglu Sultan Selahaddin, KudU.s H1ristiyanlanna i§kence 
etmedi. ,Sonra Philip ve Ar8lan Yurekli Richard'a hastallklan s1rasmda 

· az1k ve il8,(;la ·yardlm elini uzattl.» 
Keza yine h1ristiyan bir muellif olan Gorgias da der ki: 
<r.Hiristiyan'lar, Beyt-i Mukaddes'e c;ok c;irkin ve acti hucumlarla yii

ruyu§e gec;tiler. Ele gec;irdikleri saraylarda yakalad1klan hac1lann kan
lanm aklt1yorlar, son derece §iddetle hareket ediyor ve kannlanm yan
yorlar, midelerinde altm bulunup bulunrriad1g1m ara§tlnyorlardl ... Fa
k!at Selahaddin-i Eyyubi, Beyt-i Mukaddes'i ele gec;irdigi zaman hiristi
yan'lara emniyet ve guven bah§etti. Onlarla olan her turlu sozle§meye 
vefa gO.sterdi. Mtislumanlar, kendilerini yataklarmda bastlrd1klan hal
de du§manlanna yard1m ve iyilik ellerini uzattllar. ;a:atta adil sultan, 
'binlerce esiri serbest b1rakt1. ButUn zaman boyunca devam edecek bir 
iyilik ve ihsan melegi oldu. Patrigi, hac; ve kilise zinetlerini ta§Imakta 
serbest b1raktl. Emirlerin . ve valilerin, ailelerini ziyaret etmelerine izin 
verdi.» 

((Kur'an'm Gi:ilgesinde» Hac;h sava§lannm tarihi §erhini uzun uza
diya anlatacak degiliz. Buna ne ye1imiz ne de imkamm1z mtisaittir. An.,
cak §U kadanm belirtelim ki; bu sava§, hala bitmemi§tir. Gunumiizde de 
surup gitmektedir hem de en ac1 §ekliyle. Yak1il zamanlarda Zengibar'
da olanlan hatlrlamak, bu sava§m surdiigiinun ac;1k deiilidir. Orada 
mtisliimanlar aniden hiicuma ugrami§lar, 12.000 ki§i olduriili}lU§, ka
lan 4.000 ki§i de adadan surUlerek denize di:ikUlmii§tiir. 

Hat1rlayahm bir kerre K1bns'ta olanlari. MtislUmanlann y<a:§ad1g1 
bolgeyi abluka .altma 'alan Rumlar, onlan aG susuz buakmak ic;in her 
tiirlii yardlffil onlemi§ler, iizerlerine hucum ederek hunharca oldur- . 
mu§lerdi. 

Habe§istan'daki musliimanlara ne zulumler yapi11yor? .. 
Aslen Somali'li olan muslumanlann Soniali'deki akrabalanna il

tihak etmek ic;in muracaat eden 100.000 mtislUmana ne yapt1 kilise 
mensublan? .. Gtiney Sudan'da hac;.lllann yapmaya c;ah§tlklan katliam
lar hepsi hepsi bunun en bariz ornegi. . . 

Avrupa'h bir miiellifin 1944 senesinde ne§rettigi bir esednden nak
ledecegillJiz parc;alar, hac;hlarm islam'a ~af§I dii§iincelerini gO.stermesi 
bak1mmdan yeterli bir belgedir : 

«Biz birgok milletlerden korkuyorduk,. Fakat. gec;irdigimiz tecriibe-
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erden sonra, bu gibi korkularm yersiz oldugunu anladik. Biz, yahudi
~igin, komiinizmin ve san ukln arzettigi tehlikeden lrorkuyorduk. An
cak biitful bu korkular, bizim dii§iindiigiimiiz gibi neticelenmedi, yahu
dilerden korkuyorduk; onlan kendimize dost bulduk. Buna gore onlara 
eziyet edenler, bizim de di.i§marumrzdlrlar. Sonra komiinizmden korku
yorduk; onlan kendimize miittefik bulduk. San Irka gelince; onun kar
~lSmda biiyiik demokratik devletler duruyor. . . Fakat hakiki tehlike, 
islam'da gizlenmektedir! .. Onun canlamp geni§leyerek .hakim olmasm
da temerkiiz etmektedir... A vrupa somiirgeciliginin oniine ~Ikabilecek 
yegane engel budur!.. n 

Ha~lllarm tslam'a kar§I ilan ettikleri ve halen de berdevam olan 
o Z'orlu sava-§larm tarih<;esini sunmakla daha ileri gitmeye gerek gor
miiyoruz. Daha once ~e§itli ayetler miinasebetiyle, bu sava§m tabiat1m, 
as1rlar boyu devam ettigini, defalarca tekrar etmi§tik. §imdi bu klsa 
ifadeleri kMi goriiyor ve birka~ kaynaga i§aret ediyoruz. 

Daha once beyan ettigimiz gibi bu k1sa sunu§ta da, islam'm insan 
hiirriyetini umumi manada Han ettigine ve yeryiizii cahiliyetinin de 
bu ilam te'sirsiz hale getirmek yolunda giri§tigi faaliyetlere §ahid olu
yoruz. Bu suredeki son hiikilmler; beyan edilen hakikatlerin hepsini i~i
ne alma.ktaChr. Bu hiikiimler, muayyen bir zaman ve muayyen bir ahval 
it;in vaz'edilmi§ degildir. 

Onlann indigi zamanlarm durum ve §artlarma benzer, durum ve 
§artlarm mevcudiyeti halinde onlarla amel edilmesini engelleyecek §er'i · 
bir hiikiim bulamazsihiz. I§te bu, hareketli islam nizammm tabiatidir. 
0, bu tabiatiyla be§eri vakmlara miiteaddid merhalelerde en realist §e
kilde yeniligini koruyan hiikiimleriyle cevab verir. 

Bu surede varid olan nihai hiikiimler aslmda Araj:> Yanmadasi'n
daki durumlara cevab vermektedir. Tebuk sava§ma hazirlaru§m sebeb
lerini beyan etmekte ve yanmadasmm etrafmda toplanan Rumlarla 
yardimcilanmn,islam'a ve miisliimanlara kar§I kern gozle baki§lanru 
dile getirmektedir. Esasen Ehl-i Kitab'm islam'a ve miisliimanlara kar§I 
dii§manligi yeni ve muvakkat bir mesele degildir .. Onlann islam'a ve 
miisliimanlara kar§I giri§tikleri harbler de oyledir. Bu dii§manhklar 
devam edegelen ve halen de devam etmekte olim bir keyfiyyettir ... 
Miisliimanlan hiristiyan edinceye kadar harb ve benzeri §eylere ba§VU
rup ugra§mak isterler. Bu hal tarih boyunca devam etmi§ ve her §ek
liyle tesbit edilmi§tir. Bundan dolaYJdir ki bu meselelerle alakall hii
kiimler, koklii, §iimullii, zaman ve mekanla mukayyed olmayan hiikiim
lerdir ... Fakat bu hiikiimlerle amel etmek, ancak aksiyoner islam niza
mmm hududlan dahilinde miimkun olabilir. Bu nizam1 ~ok iyi anlamak 
gerekir ... Hem de o hiikiimlerden soz etmeden evvel. .. Miisliimanlann · 
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-:isimden ba§ka miisliimanhkla alakas1 kalmayanlann- kendi zaafla
nm, Allah'm saglam ve metin dinine olan baghhk derecelerini kontrol 
etmeleri laZim gelir. 

-islam'm fikhi hiikiimleri, daima jslam nizamma uygun §ekilde ye
nilikler getirmi§ ve getirecektir. Kur'an ayetlerinin tam ag1kllga kavu
§abilmesi igiri f1k1h hiikiimlerine ihtiyag vard1r. A.yetler, hareketli ve 
islam ni~amma u~gun olan f1k1h hukiimleriyle §erhedilmedigi takdirde, 
bo§luga birak1lm1§ kahplar halinde kallr. <<islam nizamma uygi.m hu
kumler» kayd1mn muhakkak surette konmas1 laz1mdlr. Zira islam ni
zamma uygun olmayan hiikumler, be§er hayatlyla ilgili de ols:a deger 
ta§Imaz. Aslmda be§er hayat1yla ilgili meseleler islam nizamma uygun 
§ekilde islam dini tarafmdan ele almmi§ ve incelenmi§tir. BU yonuyle 
f1khi meselelerin ana umdelerinden sayl11r. · 

Bu temel kaidenin I§Igi altmda, mtisliimanlarla Ehl-i Kitab arasm
daki hadiselere dair hiikumleri incelemek ve ihtiva ettigi hikmetleri an
lamak daha kolay olur. Bu hiikiimler ki; faal islam hiikumlerine uygun, 
miisbet, canh, hareketli ve §U.mullii hukUmlerdir. (Seyyid Kutub, Fi 
Z1lal'il - Kur'an, VII, 235 - 245) . 

---cOo---

32 - · Allah'In nurunu agizlanyla SOndurmek isterler. 
Halbuki Allah nurunu mutla.ka . tamamlayacaktrr. is terse 
kafirler ho§lanmasinlar. 

' 
33 - Dinini . butun dinlere ustun kilmak i<;in; Rasu-

liinu hidayet ve hak din ile gonderen 0' dur. is terse mu~
rikler ho§lanmasinlar. 

Mii§rikler ve Kilfirler Ho§lanmasa da 

Allah Teala buyurur ki : Kitab ehli ve mi.i§riklerden olan bu kMir
Ier, <iAIIah'm nurunu (R'ast'lliinii kendisiyle gonderdigi hidayet ve hak 
dini mucerred ' mucadele ve iftiralan i1e) ag1zlanyla .sOndurmek ister-
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ler.» Bu hususta onlann benzeri, glln~in ~uasm1 veya aym nurunu i.if
lemesiyle sondiirmek isteyenin dttrumu gibidir. Bu ise ula§Ilamayacak 
bir §eydir. i§te Allah'm, Rasuli.ini.i gondermi§ oldugu §ey de mutlaka 
tamamlanacak ve .. ftstftn olacakt1r. Bu sebepled1r ki Allah Teala, onla
rm istek ve dileklerine mukabil olarak : r<Halbuki Allah nurunu mut
laka tamamlayacaktlr. Isterse kafirler ho§la.nmasmlar.>> 'buyurmu§tur. 
Kafir, bir §eyi orti.ip kapatan kimsedir. Bundan dolayt geceye , «katir» 
ismi verilmi§tir. Zira o, e§yay1 ortmekte, gizlemektedir. Qif~ilere de 
kafir ismi verilmi§tir. Zira o da taneyi yerde ortmekte, gizlemektedir. 

Allah Teala: «RasUIUnli hidayet ve hak din ile gonderen O'dur.» 
buyurmaktadir ki hidayet; . onun getirmi§ oldugu dogru haberler, sahih 
iman ve faydali ilimdir. Hak din ise di.inyada ve ahirette faydall, Slh
hatli- amelleroir. «Dinini (diger) bi.iti.in dinlere i.isti.in kllmak i<;in.» Sa
hih bir harliste Allah Rasulii (s.a.) ni.ln §oyle buyurdugu rivayet edilir: 
Muhakkak ki Allah Teala yeryijzi.ini.in dogu ve bat1sm1 benim i<;inltop
ladl. Ummetimin hi.ikiimranhg1 ondan bana toplanana eri§ecektir. imam 
Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Mes'ud'- ibn K:abisa 
-~veya Kabisa ibn Mes'ud- dan rivayetine gore o, §oyle diyor: Muha
rib (kabilesin) den §U mahalle namaz k1ld1. Nama·z k1ldlklannda; onlar
dan bir gen~, Allah RasUli.i (s.a.) ni.i §5yle buyururken i§ittigini soy
ledi : Muhakkak ki yeryi.izi.ini.in dogu ve batllan sizin i<;in fethedilecek- · 
tir. Bunun <;ah§anhin Allah'tan korkan . ve emaneti· yerine getirenler 
di§mda muhakkak ate§tedir.» . 

imam lAhmed der, ki : Bize Ebu Mugire'nin. .. Temim ed-Dari 
(r.a.) den rivayetine gore o, Allah Rasuli.i (s.a.) ni.i §Oyle buyururken 
i§itmi§ : Muhakkak bu i§, gec.e ve gi.indi.izi.in ula§'tlgma Ula§acak.tlr. AI- · 
lah Teala azizin izzetf veya zelilin zilleti ile bu dinini .girdirmedigi koy, 
kasaha ve §ehir bwakmayacaktlr. Oyle bir izzet ki Allah ominla islam'1 
a:ziz k1lacak; oyle bir zillet ki Allah bununla ki.ifrii z'elil k1lacaktlr. Te
mim ed-Dari §Oyle dermi§ : Muhakkak ben bunu ehl-i beytimde (ailem
de) g()rdi.im. Onlardan mi.isli.iman olanlara haytr, §eref ve izzet isabet 
etti. Onlardan kMir olanlar ise zillet, bayag1hk, rezillik ve .cizyeye du-
<;ar kald1lar. - · 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibp lAbdirrabbih'in ... Mikdad ibn 
Esved'den rivayetine gore o, Allah Rasuli.i (s.a.) ni.i §Oyle buyururken 
i§itmi§: Yecyi.izi.inde Allah'm islam kelimesini azizin izzeti veya zelilin 
zilleti ile bildirmeyecegi koyde, kasabada ve §ehirde hi<; bir ev kalma
yacaktir. Ya ·Allah onlara izzet verip kendilerini bu din halkmdan kila-
cak, veya oniara zillet verip onlar buna boyun egeceklerdir. ' 

Yine Mi.isned'de denilir ki: Bize Muhammed ibn Ebu lAdiyy'in ... 
Adiyy ibn Hatim'den rivayetine gore o, .§oyle dermi§ : Allah Rasuli.i 
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(s.a.) niin yanma ·girdim. Ey Adiyy, miisliiinan ol, kurtul, buyur<\ular. 
Beri : Muhakkak ben din sahiplerindenim, dedim. 0 .: Ben senin dinini 
senden daha iyi bilenim, buyurdular. Ben : Sen benim dinimi benden , 
daha iyi mi biliyorsun? diye sordum. ~oyle buyurdular: Evet, sen ra
kU.si ---'Sabiilik ve Hiristiyanliga benzer, ikisi aras1 bir din- degil mi
sin':1 Sen ~avminin srava§ ganimetinin dortte bidnt yemiyor musun? 
Ben; evet, deyince : · Muhakkak bu, senin dininde sana hela.I degildir, 
buyurdular. Bunu sayler soylemez bu s6ze boyun egdim (kabqllendim). 
Seni islam'dan allkoyamn ne oldugunu da ben ~ok iyi biliyorum. Sen : 
Ona ancak insanlann zay1flan, kuvvetsizleri ve araplann deger verme
dikleri ki§iler uymu§tur, diyorsun. Sen ~ire'yi bilir misin? buyurdular . . 
Ben: Gormedim, fakat i§ittim, dedim. Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki Allah Te~Ua bu i§i mutlaka tamamlayacak ve so
nunda bir kadm Hire'den c;:Iklp hie;: kimsenin kendisine refakati olmaksl
zm Beyt'i tavaf edecek. Kisra :hm Hiirmiiz'iin hazineleri mutlaka fethedi
·lecek, buyurdular. Ben: Kisra ibn Hiirmiiz mii? diye sordum. Evet, Kisra 
ibn Hiirmiiz. Ve malo kadar bol olacak ki kimse onu kabul etmeyecek, 
buyurdula.r. Adiyy ibn Hatim der ki : i§te §U kadm, Hire'den c;Ikiyor 
ve kimsenin refakat1 olmaks1zm Beyt'i tavar ediyor. Muhak.kak ben 
Kisra ibn Hiirmiiz'iii1 hazinelerilii fethedenler i~indeydim. Nefsim kud
ret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki ii~iincii.sii de mutlaka ola
caktir. Zira onu Allah R.asulii (s.a.) soylemi§tir. 

Miislim der ki : Bize Ebu Ma'n Zeyd ibn Yezid'in ... .Ai§e (R. Anha) 
.den rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) nii: Lat ve 
Uzza'ya ibadet edilmedikc;e gece ve giindiiz sona ermeyecek, buyurur
ken i§ittim. Ve: Ey f\llah'm elc;isi, rnuhakkak ki be,n Allab Teala: 
«Dinini biitiin dinlere iistlin k1lmak i~in; Rasuliinii hidayet ve hak din 
ile g"Onderen O'dur. isterse mii§rikler hO§lanmasmlar.» ayetini indirdi
ginde bunun tamarn oldugunu sannm~t1m, dedim. Allah Rasillii §oyle 
buyurdu: Bundan Allah'm diledigi mutlaka olacakt1r. Sonra Allah te
mi~ (ho§) bir rlizgar gonderecek ve kalbinde bir hardal tanesi a~r1Ig1 
iman olanlar vefat edecek. Ancak kendilerinde bir · haJlr olmayanlar 
kalacak da babalarmm dinlerine donecekler. 
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34 - Ey iman edenler; dogrusu hahamlar ve rahible 
in c;ogu insanlarni mahn1 haks1zhlda yerler. Ve Allah yo
undan ahkoyarlar. Altin1 ve giimi.i~ii biriktirip de onlan 

Allah yolunda harcamayanlar; i!]te onlara pek ac:rkh bir 
azab1 miijde1e. 

35 - 0 gun cehennem ate~i;nde bunlarm iizeri lo.z-
dmhr ve bunlarla onlann ahnlan, bogiirleri ve srrtlan 
daglan1r. 1~te bu, kendiniz ic;in biriktirdiginiz. Tadln birik~ 
irmi~ oldugunuzu, denir. 

Altm ve Giimii§ Y1ganlar 

Suddi'nin soyledigine gore; hahamlar yahudilerden, rahibler de hl
:istiyanlardandir. Bu, onun da ~oyledigi gibidir ki hahamlar, yahudi
erin alimleridir. Nitekim Allah Teala bir ayette: «Rabba kul olanlar 
ve bilginler; onlan gunah .sOylemelerinden ve haram yemelerinden vaz-
ec;irmeye gah§mah degiller miydi?» (Maide, 63) buyurmaktadir. Ruh

ban, Hiristiyanlann GOk ibadet edenleri, k1ssisler ise onlarm alimleridir. 
itekim Allah Teala bir ayette : ((Bunun sebebi; onlarm ic;inde ke§i§ler 

ve rahibler bulunmasmdan ve onlann gerc;ekten biiyiikluk taslamala
nndandir.» (Maide, 82) buyurmu§tur. 

Burada maksad kotii alimlerden ve sap1tm1§ abidlerden sakmdir
maktlr. Nitekim Sufyan ibn Uyeyne: Alimlerinizden kim bozulursa; 
onda yahudilere bir benzeme vard1r. Abidlerinizden bozulan ise hlristi
yanlara benzemektedir, demi§tir. Sahih bir hadiste §Oyle buyrulur : Siz
den oncekilerin yollanndan aynen onlar gibi, onlarm olc;u ve miktann
da mutlaka gideceksiniz. Yahudi ve hiristiyanlar m1? dediler. Allah Ra
sUlu : Ya kim? buyurdular. Ba§ka bir rivayette ise : iran ve Rumlar 
rru? di'Ye sorulmU§, efendimiz: Onh~,rdan ba§ka kim olacak? buyur
mu§lar. 

Netice olarak onlarm duruin ve sozlerinde onlara benzemekten sa
kmdmlmaktad.Ir. Bunun ic;indir ki Allah Teala : ·((1nsanlann mahru hak
<;Jzhkla yerler.» buyurmu§tur. Muha:kkak ki onlar din, mak.am ve insan
ar i~indeki ba§kanhklanyla dunyaJI yemi§ler~iir. insanlann mallannt 
bunlarla )1iyorlard1. Nitekim cahiliye halk1 uzerinde bile yahudi haham-
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larmm bir §erefi vard1. Onlarm cahiliye halk1 katmda onlara gelen ha
ra~, hediyyeler ve vergileri vardJ.. Allah Teala el~isini (s.a.) gonderdi
ginde; onlar, riyasetlerinin devam etmesi hlrs1yla sap1khklanm, k'iifur
lerini ve inadlanm siirdurdiller. Allah Teala ise onlan peygamberlik 
nuru ile s6ndiirdii, onlardan bunu soyup aldi ve bunun yerine zille,t ve 
meskenet verdi de Allah'm gazabma ugradtlar. 

Allah Teala: «Ve Allah yolundan allkoyarlar.n buyurur. Onlar ha
ram -yemeleriyle birlikte insanlan hakka uymaktan allkoyup hak · ile 
batlh birbirine kan§'tmyorlar ve bilgisizlerden ke,ndilerine uyanlara, 
onlan hayra ~agirdiklarnii izhar ediyorlard1. Halbuki onlar, sandJ.klan 
gibi olmaYJp ate§e c;agmcidirlar. K1yamet guniinde onlara yard1m da 
olunmayacaktir. 

Allah Teala: «Altmi ve giimii§ii biriktirip de onlan Allah yolunda 
harcamayanlar; i§te onlara pek acikh bir azabi mujdele.n buyurur. 
Bunlar, insanlarm ba§kanlanndan (ileri gelenlerinden) iic;iincu simf
tir (kiSiffidlr). Muhakkak insanlar; alimlere, abidlere ve m~l sahiplerine 
muhtac;tlrlar. Bunlarm durumlan bozulunca elbette ins.anlarm durum
lan da bozulur. Nitekim §airlerden birisi §oyle demi§tir : ((Dini kraJlar
dan, kotu hahamlardan ve ruhbanlardan ba§kasi rm fesada ugratacak?n 
Ayette gec;en ( . ~I ) kelimesine gelince: Malik, Abdullah ibn Di
nar'dan rivayetle ibn Omer'in §oyle dedigini nakleder: 0, zekat1 ve
rilmeyen mald1r. Sevri ve ba§kalanmn Ubeydullah kanallyla ... ibn 
Omer'den rivayetlerine gore; o, §Oyle demi§tir : Zekatl verilmi§ olan 
kenz degildir. isterse yedi kat yerin altmda olsun. A<;Ikta olup da, zekati 
verilmeyen ise kenzdir. Bu; ibn Abbas, Cabir ve _Ebu Hiireyre'den hem 
mevkuf, hem de merfu! olarak rivayet edilmi§tir. Qmer ibn Hattab 
(r.a.) dan bunun bir benzeri rivayet edilmi§ olup o, §i:iyle demi§tir: Ze
ka;trm vermi§ oldugun hangi mal olursa olsun kenz degildir. Velevki 
yere gomillmii§ olsun. Zekatlm vermedigin nangi mal olursa olsun bu 
da· yeryiiziinde (yerin iizerinde) olsa dahi . sahibinin kendisiyle dagla
narak a:z;ab edilecegi kenzdir. 

Buhari'nin. Ziihri kanallyla Halid ibn Eslem'den rivayetine gore; 
o, §oyle ciemi§tir : :Abdullah ibn Orner ile birlikte <;Ikmi§tik. 0, §oyle 
dedi : Bu, zekat nazil olmazdan oncedir. Zekat nazil oldugunda Allah 
Teala onu mallar ic;in bir temizlik kllrm§tir. Orner ibn A'zi"z've !rak ibn 
Malik'in roylediklerine gore bu ayeti : uOnlann mallanl}-dan sadaka 
al.. .» (Tevbe, 103) ayeti neshetmi§tir. 

· . Said ibn Muhammed ibn Ziyad'm Ebu Umame'den rivayetine gore 
o: Kihc;lann siisu kenz-dendir. Size ancak i§ittigimi rivayet ediyorum, 
demi§tir. Sevri ise Ebu Husayn kanahyla ... B:z. Ali (r.a.) nin: Dortbin 
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ve daha a§$SI nafakad1r. Bundan daha fazla olan ise kenzdir, dedi
gini nakleder. Bu rivayet garibdir. Altm ve gumii§u azaltmamn ovl.il
mesi, onlan ~ogaltmarun zemmi hakkmda bir ~ok hadisler varid olmu§
tur. 6tekilere delalet etmek uzere bunlardan bir kl.sm1m buraya all
yoruz: 

Abdl.irrezzak der ki : Bize Sevri'nin... <<Altlm ve giiml.i§l.i biriktirip 
de onlan Allah yolunda harcamayanlar ... n ayeti hakkmda Ali (r.a.) den 
rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) u~ defa: Altm helak olsun (yok 
olsun), gumii§ yok olsun, buytlrmu§tur. Bu, Allah Rasulu (s.a.) niin 
ashabma a~r geldi de: .Hangi mah edinelim? dediler. Orner (r.a.) : 
Ben, bunu sizin i~in ogrenecegim, deyip; Ey Allah'm el~isi, muhakkak 
senin ashabma bu a~r geldi de hangi mall edinelim? dediler, dedi. 
Allah Rasulu §oyle buyurdu : Zikreden bir dil, §l.ikreden bir kalb ve 
dini uzere sizden birjne yardrm eden bir e§. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in.. . Abdullah 
ibn .Ebu Huzeyl'de~ rivayetine gore; ona bir arkada§I, Allah Rasulu 
(s.a.) niin §tiyle buytlrdugunu rivayet etmi§ : Altm ve giiml.i§ yok olsun. 
Arkada§Iffiln bana rivayetine gore o, Orner ibn Hattab ile gitmi§ ve 
Orner: Ey Allah'm el~isi, altm ve guml.i§ yo~ olsun, buyurdunuz. Ne 
biriktirelim? diye sormu§ da Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmU§: Zik
reden bir dil, §l.ikreden bir kalb ve ahirete yardimc1 ola,.n bir e§. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... Sevban'dan rivayetine gore; 
o, §oyle demi§tir : Altm ve gumii§ hakkmda nazil olan ayet indiginde : 
Hangi mah edinelim? dediler. Orner: Ben bunu sizin i~in ogreneaegim, 
deyip devesini hlzlandmh ve ona yeti§ti. Ben de pe§inde idim. Ey Al
lah'm el~isi, hangi mall edinelim? diye sordu. Allah Rasulu §oyle bu
yurdu : Sizden birisi; §iikreden bir kalb, zikreden bir dil ve sizden birine 
ahiret i§inde yarx:llmda bulunacak bir e§ edinsin. Hadisi Tirmizi ve ibn 
Mace ba§ka bir §ekli ile Salim ibn Ebu Ca'd'dan rivayet etmi§ler ve 
Tirmizi hadisin hasen oldugunu soylemi§tir. Buhari'den nakledildigine 
gore Sfl.lim bu hadisi Sevban'dan i§itmemi§tir. Ben de derim ki: Bu se
bepledir ki baz1lan bu hadisi ondan mursel olarak rivayet etmi§lerdir. 
En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babannn .. . ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o, §oyle demi§.tir: «Altlm ve gurnl.i§ii biriktirip de ... n ayeti nazil 
oldugunda; bu, ml.isll.imanlara ag1r geldi ve: Bizden hi~ kimse kendin
den sonra ~ocuguna kalacak bir mal b1rakamayacak, dediler. Orner : 
Ben sizi bu konuda rahatlatmm, ·dedi ve gitti. Sevban da pe§inden 
gitti. Orner, Hz. Peygamber (s.a.) e vanp: Ey -Allah'm peygamberi, 
muhakkak ki senin ashabma bu ayet ag1r geldi, dedi. Hz. Peygamber 
(s.a.) : Muhakkak ki Allah; zekati, ancak mallanrilzdan kalanlan te-
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mizlemek 1~m farz kilrni~hr. Miras1 ise ancak sizden sonra kalan 
mallardan farz kllrm~t1r, buyurdular. Orner tekbir getirdi, sonra Allah 
RasUlii (s.a.) ona : Ki§inin biriktirdiklerinin en haYJ.rhsim sana haber 
vereyim mi? buyurup §tiyle devam ettiler: Salih bir kadm ki ona 
baktl~nda kendisini sevindirir, ona bir §ey emrettiginde itaat eder, 
onun yamndan aynhp kayboldugunda ise onun Irz1m korur. Hadisi 
Ebu Davud, tbn Merduyeh ve Miistedrek'inde Hakim, Yahya tbn Ya'
la'dan rivayet etmi§lerdir. Hakim, hadisin ;suhari ve Miislim'in §artla
nna uygun oldugunu ancak onlann tahric etmediklerini sayler. 

imam Ahmed der ki : Bize Revh'm ... Hassan tbn Atiyye'den riva
yetine gore; o, §Oyle derni§tir: ~eddad ibn Evs (r.a.) bir seferde idi. 
Bir yerde kcnakladl ve kolesine : Bize, az ~eyle yetinen birini getir 
ki onunla oyalanahm, dedi. Bunu onun i~in ho§ gormediler de §6y
le dedi: Miisliiman oldugumdan bu yana soyledigim her kelimeyi 
ihtiyAtla .sOyledim. Ancak bu 50ziim hari~. Bunu benden ezberlemeyin. 
Ama size §U soyleyecegimi iyi ezberleyin : Allah Rasulii {s.a.) nii §Oyle 
buyururken i§itmi§tirn: tnsanlar altm ve gurnU.§ biriktirdiklerinde siz 
§U kelimeleri biriktiriniz : Ey !Allah'1rn, Senden i§lerde seoot, olgunlukta 
azimet dilerim. Senden nimetine §iikiir, Sana guzel ibadet, kalb-i se
lim, dogru soyleyen bir dil ve Senin bildiginin en haYJ.rllsim dilerim. 
Senin bildigin §eylerin kotiilUgiinden Sana sigimnm. Senin bildigin (gii
nahlanm) i~in Senden bagi§lanma dilerim. Muhakkak ki AUa:m el-Gu
yub Sensin. 

Allah Teala: ((6 giin cehennem ate§inde bunlann iizeri klzdmhr 
ve bunlarla onlarm ahnlan, oogurleri ve s1rt1an daglamr. i§te bu, ken
diniz i~in biriktirdigmiz. Tadm biriktinni§ oldugunuzu, denir.» buyurur. 
Bu ooz kendilerine susturma, azarlama ve tekdir sadedinde soylenecek
tir. Nitekim bir ayette de: ccSonra azab olarak ba§ma kaynar su doki.in. 
Tad bakahm, hani gu~lu olan, degerli olan yalmz sendin.» (Duhan, 49) 
buyurulur. Yani bu, onun kar§Ih~dlr. 0 ise kendiniz i~in biriktirmi§ 
oldugunuz §eylerdir. Bu sebepledir ki ccKim bir §eyi sever ve onu Allah'a 
ttaattan one ahrsa onunla azab olunur.» denilmi§tir. !§te bu ki§iler; o 
mallan toplad1klan ve bunlan Allah'm kendilerinden hO§nud olmasm
dan daha onemli SaYJ.p tercih ettikleri i~ill bunlarla azab edileceklerdir. 
Nitekim Ebu Leheb -Allah ona la'net etsin- Allah Rasulii (s.a.) nun 
dii§manhgi huslisunda ugra§Ir ve kans1 da bunda ona yardim ederdi. 
Klyamet giinunde ise karlSl ona azabda yard1rnc1 olacakt1r. Onun boy
nunda toplanrnl§ odunlar olacak. Diinyada ona en fazla §efkat besleyen 
olmas1 itibariyle azab1 <;ok daha ·§iddetli olacagmdan ate§te bunlan onun 
~zerine atacakt1r. Nttekim bu mallar sahiplerine diinyada iken e§ya
mn en klymetlisi oldugundan ahiret yurdunda onlara e§yamn en zarar-
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1.Isl. olacaklar ve cehennem ate§inde bunla.rla daglanacaklar. i§te sana 
onlann zaran : Almlan, yanlan (oogiirleri) ve s1rtlan bunlarla dagla
nacak. 

Siifyan'm A'me§ kanahyla... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir : Kendisinden ba§ka tann olmayan Allah'a ye
min ederim ki; kul, kenz ile daglanmayacak .. Dinar dinara ve dirhem 
dirheme dokunmayacak. Fakat onun derisi geni§letilip klzgm halde her 
bir dinar ve dirhem ana konacak. Bunu ibn Merduyeh, Ebu Hiireyre'
den merfu' olarak rivayet etmi§Se de bunun merfu' olarak rivayeti sa
hih degildir. En dogrusunu Allah bilir. 

Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer'in ibn Taviis'tan, onun da baba
smdan rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Bana ula§tl~na gore; kenz, kl
yamet giinii yigit bir insana <;evrilecek de sahibinin pe§ine dl,i§ecek. 0 . 
kendisinden ka<;acak ve kovalarken §oyle diyecek : Ben, senin hazinenim. 
Ondan neye yeti§irse onu alacak. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Bi§r'in ... Sevban'dan riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurunnu§: Kim kendinden son
raya bir hazine b1rakm:a; o, k1yamet giinft kendisi ic;in agzmdan di§an 
c;1kml§ iki d~i olan, ba§l kel bir yigit ki§i halinde kar§ISma <;Ikanhr da 
pe§ine dii§er. 0 ki§i: Yaz1klar olsun, kimsin sen? diye sorar. 0 ise: 
Ben senin kendinden sonraya buakml§ oldugun hazinenim, der ve onun 
pe§inden gitmeye devam ederek elini yakalar ve onu kuar, kopanr. Son
ra cesedinin (bedeninin) diger yerlerinin pe§ine dii§er. Hadisi ibn Hib
ban Sahih'inde Yezid kanahyla Said'den rivayet et~tir. Hadisin ash 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Zinad kanallyla... Ebu Hiirey
re'den rivayetle mevcftdtur. 

Miislim'in Sahih'inde Siiheyl ibn Ebu Salih'in babasmdan, onun da 
Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah RasuH.i (s.a.), §Oyle buyurmu§-
tur: Malmm zekatm1 vermeyen hi<;bir kimse yoktur ki k1yamet giinu 
mah, bOgriiniin, alnmm ve s1rtmm daglanacag1 ate§ten bir klh<; ha
line getirilmesin. Bu, insanlar arasmda hiikmedilip cennete veya ce
henneme giden yolu gorilliinceye kadar siiresi elli bin sene olan bir 
giinde vuku bulacakt1r ... Ve Ravi hadisin tamamm1 zikretti. 

. Buhari bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Kuteybe'nin.. . Zeyd ibn 
Vehb'den rivayetine gore o, §oyle demi§tir : 
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Rabeze'de Ebu Zerr'e ugrad1m ve: Seni bu yere indiren nedir? diye 
sordum. §oyle dedi : Biz §am'd~ idik. ((Altuu ve . giimii1jif biriktirip te 
onlan Allah yolunda harcamayanlar, i§te onlara pek ac1kh bir azab1 
niiijdele.n ay,etini okudum. Muaviye : Bu, bizim hakk1m1zda degU. Bu 
ancak kitab ehli hakkmdadir, dedi. Ben ise : Muhakkak bu bizim ve 
onlann hakkmdad1r, dedim. Bunu, ibn Cer1r, Abser ibn Kas1m kana
llyla ... Ebu Zerr (r.a.) den rivayetle zikretmi~ ve §Unu ilave etmi§tir : 
Benimle onun arasmda soz uzad1 ve o Osman'a yaz1p beni ona §ikayet 
etti. Osman bana ke~disine gelmemi yazdl -ve ben de gittim. Medine'ye 
vardigJmda insanlar etraf1ma toplandilar. Sanki o giinden once beni 
hi~ gormemi§lerdi. Bunu Osman'a §ikayet ettim de bana yakma otur, 
dedi. Ben: AHah'a yemin ederim ki s5ylemekte oldugumu asia b1rak~ 
mayacagJm (terketmeyecegim), dedim. 

Ben de derim ki: Ebu Zerr (r.a.) in me§rebi ailenin nafakasmdan 
fazla olarak biriktirmeyi haram say1yordu. Bununla fetva verir ve in
sanlan buna te§vikle bOyle emrederdi. Bunun hilafma davranmaJI ise 
biiyiik giinah goriirdii. i§te Muaviye onu bundan men'etmi§, fakat o 
vazge~memi§ti. Muaviye onun bu hnsllsta insanlara zarar vereceginden 
korktu ve mii'minlerin emiri Osman'a yazarak onu §ikayet etti ve onu 
yamna almasrm istedi. Hz. Osman onun Medine'ye gelmesini istedi ve 
Rabeze'de yalmz ba§ma ikamet ettirdi. Ebu Zerr (r.a.), Hz. Osman'm 

. halifeliginde orada vefat etmi§t.ir. Muaviye (r.a;) Ebu Zerr yanmda iken 
onu imtihan etmi§ti. Acaba i§i soziine · uyuyor mu? diye. Kendisine bin 
dinar gondermi§ ve o da aym giin onu dagitmi§ti. Sonra Muaviye beni 
senden bir ba§kasma g~ndermi§ti, ben yamlmi§Im. Altim ~geri ver, de
mi§, Ebu Zerr ise §oyle cevab vermi§: Yazik sana,,muhakkak o mal ben
den <;Ilr.:ti. Fakat benim mahm geldiginde seninle onu hesapla§mz. Ali 
ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore bu ayet, geneldir. Siid-
di ise bu ayetin klble ehli hakkmda oidugunu sayler. . 

Ahnef ibn Keys der ki : Medine'ye geldim. Ben. Kurey§'ten bir gru
bun da i<;inde bulundugil bir halkada iken kaba elbiseli, kaba saba 
viicudlu, sert yti:zlii bir ada.iTI geldi. Ba§lanna dikilip : Biriktirenlere ce
hennem ate§inde ke.lldisi i<;in k1zdmlacak ta§lan miijdele. Bunlar ori
lardan birinin memesi ba§ma konacak da kiirek kemiklerinin iistiin
den <;Ikacak. Kiirek kemikleri iizerine konacak da o sarsllar,akdan me
mesi ba§mdan <;1kacak, dedi. Onlardan hi<;birinin ona bir cevab verdi
gini gormedim. Sonra adam donup gitti. Bir golgelige oturuncaya ka
dar pe§inden gittrm ve : Gor;diigiim kadanyla onlara so,yledigin ho§la
rma gitmedi, dedim. Muhakkak onlar hi~ bir §ey bilmiyorlar, dedi. 

Buhari'nin Sahih'inde rivayet edilen bir hadiste Allah R'as1llii (s.a.) 
Ebu Zerr'e §6yle b!,lyurmu§tur: Benim yammda Uhud kadar altm olup 
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a bor<; i<;in ay1rd.IgJ.m bir dinan di§mda ondan benim yammda bir 
-.likdar oldugu halde ii<;iincii bir giiniin ge9.mesi beni asla sevindirmez. 
En dogrusunu Allah bilir ama Ebu Zerr'i bu sozii soylemeye sevkeden 
L?te bu hadistir. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Abdullah ibn es-Samit (r.a.) 
d.en rivayetine gore; o, Ebu Zerr ile birlikte imi§. Ebu Zerr yanmda bir 
·ariyesi ve kendisine getirilen ihsan ve hediyyeler oldugu halde <;Ikmi§ 

ve cariye :lhtiya<;lanm gidermeye ba§lanu§tl. Cariye yamnda (bu pa
ralardan) yedisini ayirml§. Ebu Zerr ise ona onunla bir §eyler satm 
almasm1 emretmi§. Abdullah der ki : Ortaya <;Ikacak bir ihtiyacm ve 
_ana gelecek bir miisafir i<;in ke§ke onu biriktirseydin, dedim. ~oyle 
dedi: !Muhakkak dostum bana §oyle dedi: Keseye konulup agz1 bagla
nan altm veya giimii§ harcamp bitirilinceye kadar Allah yolunda sa_hi
bi i<;in ate§ten bir kordur. Hadisi imam Ahmed Yezid'den, o da Hem
mam'dan rivayet etmi§tir. . 

Hat1z ibn Asakir, Ebu Bekr e§-~ibli'nin hal tercemesinde ona va-
·an bir isnad ile M~hammed ibn Mehdi kanahyla ... Ebu Said (r.a.) 

den rivayet eder ki Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Allah'a 
:akir olarak kavu§, sakm ona zengin olarak kavlli}ma. 0: Ey Allah'm 
el<;isi, bu benim i<;in nasll olur? diye sormu§ da Allah Rasulii : Senden 
isteneni geri <;evirme, sana nz1k olarak verileni saklama, buyurmu§. 
0 : Ey Allah'm el<;isi, bu benim i<;in nas1l olur? diye sormu§. Allah Ra
-ruu (s.a.) : Ya bu, yahut ate§, buyurmu§. Hadisin isnad1 zay1ft1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm .. . Hz. Aii (r.a.) den rivayetine 
gore; o, §oyle dermi§ : Suffe halkmdan bir adam oldii ve iki dinar 
-veya iki dirhem--- b1rakh. Allah RasUlii (s.a.) : Bunlar iki kerre dag
amadir. Atkada§miza dua ediniz, buyurdular. Bu .lladis ba§ka kanal

.ardan da rivayet edilmi§tir. Katade'nin ~ehr ibn Hav§eb'den; onun da 
El:m Umame Sudayl ibn Aclan'dan rivayetine gore o, §oyle demi§tir : 
"t..ffe halkmdan bir adam oldii de dizar (pe§temal) mda bir dinar bu
.undu, Allah Rasulii (s.a.) : Bir kerre · daglama buyurdular. Som-a ba§
.·a bir adam Oldii. Ve onun da dizarmda iki dinar bulundu. Allah Ra
.ulii (s.a.) : iki kerre daglama, buyurdular. 

ibn E.bu Hatim der ki: Bize babamm ... Allah'm Rasulii (s.a.) niin 
. olesi Sevban'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Yanmda klrm1z1 
·1eya beyaz (dinar ve dirhem) oldugu halde 'olen hi<; kimse yoktur ki, 
mun her bir l:lratma mukabil ayagmdan <;enesine kadar daglanacag1 
te§ten bir par<;a k1lmmasm. 

Hat1z Ebu Ya'la der ki : Bize Mahmud ibn H1da§'m Ebu Hiireyre -
r.a.) den rivayetine gore; Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : 

Dmar dinar iizerine, dirhem dirhem iizerine konmaz. Fakat derisi ge-

Tefsir. C. VII F. 218 
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ni§letilir- ve 6nunla alml'ar1, bi::igtirleri ve s1rtlan daglamr. i§te bu, ken
diniz i~in · _biri.J5;.tirdigirtfz. Tadm biriktirmi§ oldugunuzu. Hadisin isna
dmda bulunan ~eyh ibn _Muhammed yalanc1d1r ve hadisi metruktur. 

- - ----- i Z A H I ---~--

ikinci Mes~le : Arapc;a <<kenzn kelimesi, toplamak manasmadir. Bir 
kl.<>mi diger bir k1smma eklenerek toplanan her§ey y1~lnn§ demektir. 
Sahabenin bilginleri bu yerilen y1gmamn ne manaya geldigi konusun
da ihtila.fa dii§IDU§lerdir. Bunlarm c;ogu bunu; zekat1 verilmeyen mal
dlr, diye tefsir ediyorlar. BlJ meyanda : Omer ibn Hattab (r.a.) : Zekati 
verilen mal, yigiliDI§ olmaz; ibn Orner (r.a.) : Zekatl verilen bir mal 
yedi kat yerin altmda da olsa yigiliDI§ olmaz, zekatl verilmeyen ise 
yerin usttinde bile olsa, yigillTII§ demektir, der. Cabir: Malmm zekat1m 
verip de kattisuni.i c;Ikardigm zaman o mal yigiliDI§ olmaz, diyorlar. 
ibn Abbas: «Onu Allah yolunda harcamazlarn ayetini mallarmm zeka
tmi vermezler, tarzmda tefsir etmektedir. Kadi bu kelimeyi, yalmz ze
kati vermemek tarzmda anlamamn dogru olmadigmi, bunu kendisinden 
c;!lkanhp Odenmesi vacib olan herhangi bir &eyin adenmedigi mal olarak 
anlamak gerektigini ileri siiruyor. Bu konuda zekat, keffaretler, haec, 
cum'a, ailenin nafakas1, gerekli tazminat, diyet arasmda bir fark yok
tur. Bunlann hepsi bu tehdidin kapsamma girmektedir. 

Bu konuda ikinci garti§ §i::iyledir : <;ok mal yigildigi zaman, ister 
zekati verilmi§ olsun ister verilmi§ olmasm yerilen y1gmad1r. Birinci 
gorti§ sahipleri kendi garti§lerinin dogru olduguna bir kac; delil getir
mektedirler : · 

a) ((Kazand1g1 onundurn ayeti insanm kazand1g1 bir §eyin onun 
hakki olduguna delalet eder. Keza Hz. Peygamber (s.a.) : Allah, size 
mallanmzi sormaz. iyi mal; iyi insan ic;in ne gtizeldir. Her §ah1s, kendi 

· kazancma daha lay1ktlr. Zekatl verilen her mal, gizli de olsa y1gllnn§ 
degildir. Zekat verilecek duruma gelip te zekatl verilmeyen ac;1kta da 
.:>lsa yigmadir, buyurmu§tur. 

b) Hz. Peygamber zamanmda Osman ve Abdurrahman ibn Avf 
gibi zengin kimseler vard1. Rasulullah (s.a.) bunlan mtisltimanlarm 
ileri gelenlerinden sayarlardL 

c) Rasulullah (s.a.) insamn aliimciil hastahga dti§tince malmm 
iigte birini veya daha az bir miktanm tasadduk etmesini iyi garmti§ttir. 
Eger mal y1gmak haram olsayd1, Hz. Peygamber (s.a.) bOyle bir has
taya malmm tiimiinii tasadduk atmesini emrederdi. Hatta ki§i heniiz 
sagllkh iken bunu· emrederdi. 
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ikinci _gorii§iin sahipleri de birka<; delil ileri siirmektedirler : 
a) Bu ayetin uml1mi manas1, daha kesin bir tarzda mal YJ.gmanm 

yasak olduguna delalet etmektedir. Buna ragmen ki§inin, malmm ze
katiru verdikten sonra servet edinmesi mubaht1r, demek, ayetin zahi
rini terketmek olur. Ba§ka bir delil olmaksizm btiyl~ bir tercih yapl
lamaz. 

b) Salim ibn Ca'd'm rivayet ettigine gore, bu ayet nazi! oldugu 
zaman Hz. Peygamber (s.a.) u~ kez; altm ve gumii§ mahvolsun, buyur
mu§tur. Nas1l bir serveti edinelim ya Rasulallah? diye sorulmas1 iizerine; 
Allah'I zikreden bir dil, s1zlayan bir kalb, kendinize dininde yard1mc1 
olacak bir e§, cevabm1 vermi§tir. Yine Peygamber (s.a.) : Kim blur de 
san veya beyaz (altm) b1rak1rsa onunla daglamr, buyurmu§tur. Bir 
defasmda bir adam olmii§, ku§agmda bir dinar bulunmu§, Rasulullah; 
bir daglayici, buyurmu§tur. Ku§agmda iki dinar bulunan bir ba§ka 
OlU i~in de; iki daglaylCl, buyurmU§tUr. 

c) Sahabe-i kiram'm bu konuda bir takim rivayetlefi vardir. Hz. 
Ali (r.a.) : Dortbinden ziyade olan her mal, zekati verilsin veya veril
mesin bir y1gma, biriktirme (kenz) olur, dermi§. Ebu Hureyre (r.a.) : 
Sahibi kendisiyle daglanan her san veya heyaz (altm) bir yigmadir, 
dermi§. Ebu Derda (r.a.) zenginle§en bir fakir gtirdugunde yuksek bir 
yere ~1kar : Ate§ yiiklu kervan geldi der ve servet y1ganlarm almlarmm, 
yanlarmm, bel ve karmlannm daglanacagm1 mujdelerdi. 

d) Cenab-1 Allah, mall insanm ihtiyacm1 gidermek i~in yaratmi§
tir. Bir insan ihtiyacm1 giderecek kadar mall olduktan sonra ihtiyacm
dan fazla oldugu i~in kendisiyle faydalanamayaca~ mallar toplaYJp bu
nunla ihtiyacm1 giderecek kimselerin bunlardan faydalanmasma mani 
oldugu zaman, bu insan bu haliyle Allah'm hikmetinin gtiriinmesine, ih
samnm kullanna ula§masma mani olmu§ 'olur. 

Burada §Unu belirtelim ki: En uygun olan, dindar bir insamn c;ok 
servet yigmamas1d1r. Fakat §eriat ac;Ik~a bunu yasaklamami§tir. Birinci 
gtirii§ takva, ikinci gtirii§ ise fetva yoludur. Qok mal Ylgmaktan kac;m
manm daha dogru oldugunu §tiyle izah edebiliriz : 

1) insan sevdigi bir §eyi elde ettikc;e onu tatt1kc;a, ona olan sevgisi 
ve meyli o olc;ude artar. Fakir bir iman, mal zevkini tatmaml§, bu zevk
ten habersiz gibidir. Bir miktar mall olsa, o olc;ude tadm1 almi§ olur ve 
yine o tilc;tide ona meyli artar. Mall artt1kc;a ald1g1 zevk artar, onu elde 
etmek ic;in h1rs1 ve meyli artar. 0 halde mall c;ogaltmak h1rs1 arttlrma
ya sebep olmaktad1r. H1rs ise ruhu, kalbi, nefsi yorar. Bunun zaran bti
yuktur. Bunun it;in akllll bir insan, nefsine zarar vermekten kac;mma
hdir. Yine biz a<;!1klad1k ki ; servet arttikc;a htrs ' da artiyor. insan bir 
noktaya kadar servet edinince istegi ve h1rs'1 bitiyor olsayd1, oraya ula§-
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mak igin ko§ardl. Ancak durum bOyle degildir. Servet arttlkga htrs ve 
bundan dogan zarar da artlyor. Bu zarar ve istegin belli bir smm bu
lunmamaktadir. 0 halde insan, bu yolu ba~tan btrakmahdtr. 

2) Mal kazanmak gok zordur. Onu korumak ise daha da zordur. 
insan omrii boyu.nca bazan mal toplamak i<;:in, bazan onu korumak igin 
yorulur durur. Sonra bakarsmtz biitiin bunlardan sonra edindigi fayda 
az olmakla beraber sonunda onu actlarla 6n·ak1r, gider. Bu hal apagtk 
bir hiisrandtr.. 

3) Servet ve mevkiin fazlahgt azgmhk dogurur. Nitekim· Allah 
Teala : «f?iiphesiz ki insan, kendini zengin gi:irmesiyle au.ar>> buyurmak
tadtr. Azgmhk insam Allah'm ho§nudlugu makamma ula§maktan all
koyar, onu hiisran ve zarara dii§iiriir. 

4) cenab-1 Allah zekat1 farz ktlmt§tlr. Bu mall azaltmadtr. Eger 
serveti gogaltmak bir fazilet olsaydt, §eriat onu azaltma . yoluna git
mezdi. 

Nigin peygamberimiz (s.a.) : Yiiksek el, alc;ak elden daha haytrll
dtr, demi§tir, diye sorulabilir. 

Biz diyoruz ki: Yiiksek el; mall verdigi igin haytrh el olmu§tur. 
Bu el; malmda meydana gelen azalma ile haytrh olmu§tur. Fakir ise 
(alan el) malmda meydana gel en o az bir artl§ ile birinci elden daha 
az haytrh duruma dii§mii§tiir. 

Ugiincii Mesele: Zekat vermeyen kimseler hakkmda birgok tehdid 
vanhr. Nakit paranm zekatlm vermeyenler hakkmda wO cehennem ate
§inde tsttlld.tgt giin» ayeti mevcuddur. Hayvanlarm zekatlm vermeyen
ler hakkmda §6yle bir hadis rivayet edilmektedir: Cenab-I Allah; hay
vanlannm zekatm1 vermeyenleri, bu hayvanlan c;ok gok biiyiiterek bu 
kimselerin iizerine siiriip devamh olarak, cezalan bitinceye kadar tlr
naklan ile gignetmek, boynuzlanyla siistiirmek suretiyle azab eder. 

Dordiincii Mesele : Bizce sahih olan kavle gore, zinetlerin zekatmm 
verilmeEi vacibtir. «Altm ve giimii§ biliktirip te Allah yolunda harca
mayanlan §iddetli bir azab ile miijdele.» mealindeki ayet buna delalet 
etmektedir. 

Bu korkutma, ancak erkekleri igine almaktadtr. Kadmlar buna 
girmez, denebilir. 

Biz buna cevaben §6yle deriz : Biz, hammlan igin zinet e§yas1 edi
nen erkek hakkmda konu§maktaytz. Yine altm ve giimii§ biriktirmeye 
kar§llik yaptlan bu tehdid miisaid bir davram§a kar§l konmu§ bir hii
kUmdiir. <;iinkii servet ytgma, ki§iyi o mah kendisinin ihtiyact olma
digi halde muhtac; olanlara sarfetmekten ahkoyar. Muhtac; olmayan 
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bir insamn, muhtac; olan bir kimsenin mal edinmesini'i::inlemesine mani 
olmak gerekir. 0 halde bu korkutma uygun bir §arta dayanmaktadir. 
Bu §art bu hiikmiin illeti olduguna gore; bu korkutma, o biriktirme 
igindir. Binaenaleyh nerede bu §art bulunursa, bu korkutma orada 
gec;erli olur. Keza zekatm vacib olduguna dair gelen umumi §artlar, 
miibah olan ·zinet e§yasmda da mevcuddur. Mesela, Peygamberimiz 
(s.a.) : Mallanmzm 6§riiniin dortte birini veriniz. Dere kenannda ye
ti§ende 6§riin dortte biri vard1r. Ey Ali, sana zekat vacib degildir. Yirmi 
miskalin olursa, yanm miskal ver. Bir maida zekattan ba§ka bir yii
kiimliiliik yoktur. Uzerinden bir yll gegmedikc;e hir mala zekat gerek
mez. il}te bu ayet ve bu hadisler; miibah alan zinet e§yasmda zekatm 
gerekli oldugunu gosterir. Ve diyoruz ki: Ne Kur'an'da, ne de siinnette 
bu delilin kar§ISma g1kan bir delil, zinet e§yasm1n zekatlmn olmadigiru 
g5steren bir ayet yoktur. Her ne kadar; miibah olan zinet e§yasmda 
zekat yoktur, tarzmda bir hadis nakledilmi§ ise de Tirmiz1, bu konuda 
Hz. Peygamber'den gelen sahih bir rivayet olmad1gm1 soylemektedir. 
Bu hadisin sahih oldugunu kabul etsek bile, oradaki «Zinet)) kelimesini 
«inch> manasma almz. Qiinkii Kur'an'da zinet e§yasl olarak inci g5steril 
mektedir. 0 halde hadiste 'gec;en «zinet» kelimesini, bu manaya almak 
gerekir. Oyle ise bu hadis, zinet e§yasmda zekat olmad1gma delalet et
mez. Keza ihtiyath olmak da · bunu gerektirir. Aynca, nassa k1yas ile 
kar§l c;Ikilamaz. <;iinkii nass k1yastan iistiindiir. 0 halde bizim ·g6rii§ii
miiz h~tlr. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XVI, 44- 47). 

Bu ayet-i kerime'de stok para mutlak manada zikredilmi§ olup han
gi paraYI §iimulii igine ald1g1 tahdid edilmemi§tir. ilim adamlan ara
smda bu Ronuda ileri siiriilmii§ baz1 gorii§ler vard1r .. Bu~gorii§leri ileri
de ac;Iklayacag1z. Ancak, bu ag1klamadan evvel mal stokunun cemiyet 
biinyesinde meydana getirdigi zararlar konusunda .Fahreddin Razi 
(606/1210) nin bir agiklamasim kaydetmekte biiyiik fayda gormekteyiz. 
Fahreddin Razi, gi::irQ.§iinii dart madde halinde §oyle 6zetliyor : 

1) insan bir §eyi · c;ok sevip ona ula§Irsa ve sevdigi §eyi bulmaktari 
lezzet ahrsa, o §eye kar§I biiyiik sevgi besler ve oria c;ok meyl eder. 

«insan fakir olunca, sanki maldan faydalanma tad1m hie; tatma
ffil§ ve o lezzetten gafil olmu§ gibidir. Fakat, az bir mala sahip olunca, 
o mal miktarmca bir lezzet bulur. · Ve bu sebepten mala kar§I §iddetle 
meyl etmege ba§lar. Bu §ekilde inalm miktan arttlkc;a, ondan ald1~ zevk 
de c;ogahr, mal talebindeki h1rs1 ve onu kazanma meyli daha da artar; 
dolaYJSiyla ·maim c;oklugu, mal kazanma h1rsmm c;ogalmasma sebep 
olur. Ak1lh kimseler igin gerekli olan husus, kendine zarar verecek du
rumlardan sakmmas1d1r. Yukanda da ac;rkla.<hgimrz gibi, mal ne vakit 
c;ogahrsa, buna kar§Ihk h1rs da ~ogahr. $ayet mal talebini sona erdi-
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recek ve insan ihtiras1ru kesecek bir s1mr noktas1 takdir edecek olur
sak, insarun yine o hududa kadar c;.alu~acag,. muhakkaktlr. 

Mal ~aldikt;a artan h1rstan dogacak z:ararlarm da biiyiik olacag1, 
binaenaleyh bu zarar ve taleplerin sonu gelrheyecegi hakkmda kesin 
delil sabit olunca,· insan it;in ilk once bu a~m mal stokunu, dolaytsiyla 
hlrslm terketmesi vacib olur. 

2) Mall kazanmak ~ok giic;.tiir; fakat kazand1ktan sonra korunmas1 
ise daha giigtiir. Bu sebeple insan, omrii boyunca bir taraftan mal ka
zanmak, diger taraftan onu korumak giigliikleri arasmda kahyor. Sonra 
insan, mallrun ancak ciiz;i bir k1smmdan faydalanabilir, sonunda has
retlik iginde onu terk etmege mecbur kahr. Bu ise, apag1k bir ziyand1r. 

3) Mal ve riitbenin c;.oklugu, insanda azgmhk b1rak1r. Azgmhk da 
kulun R1dvan makamma (yani Allah'm nzasm1 kazanma) ula§masma 
mani olur. Ve onu ziyana gotiiriir. 

4) Cenab-1 Allah zekatl farz k1ld1. Zekat, goriinii§te maim bir nevi 
noksanla§mas1d1r. Maim c;.ok miktarda elde bulunmas1 eger fazilet ol
saydi, islam dini onu' noksanla~t1rmaya gah§mazdL 

«Bu son izah kar§ISipda hatlra §Oyle bir soru gelebilir : Malm e.lde 
bulunmasi fazilet olmadigma · gore, neden Hz. Peygamber veren elin, 
alan elden daha iistiin oldugunu beyan buyurmu§tur? 

Bu soruya verilecek cevab §Udur : Yiiksek elden kas1d, haytr yapan 
eldir. Qiinkii insan, malmm az bir k1sm1m vermesi ile meydana gelen 
noksanllk, fakirin elinde bir arti§ meydana gelmesine sebep oluyor; · 
Bu bak1mdan veren elin, alan elden ii:sti.in oldugu beyan buyurulmu§
tur. YokSa bu H:adis-i ~erif, mal sahiplerinin digerlerinden daha iistiin 
oldugunu izah etmemektedir. ·(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, IV, 
630). 

Mal stokunun insan biinyesinde ve toplumda meydana getirecegi 
zararlara degind~kten sonra, §imdi de maim hangi durumlarda stok 
edilmi§ saytlacag1 hakkmda tahdid koyari gorii§leri kaydetmege gah
§allm: 

Bilginlerin gogunlugu bu gorii§te olup savunucul!!n §U ilim adam
landir: 

1) Hz. Orner : Hz. Orner, malm s.toku mevzuunda §Oyle diyor : Ze
katl Odenen mal, toprak altmda gomiilu de olsa stok hiikmiine dahiJ 
degildir. Stok; zekatl odenmeyen mald1r. Toprak altmda gomiilii ol

r masio- da bu maim. sahibi onunla cehennem'de daglanacaktlr. 
2) Abdullah ibn Orner : ibn Orner de aynen babasmm gorii~iinde 

oldugunu soylemektedir. 
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3) Cabir: Cabir ibn Abdullah §6yle diyor: Malmm zekatm1 verdi
gin 2lall1an onun §errini gidenni§ olursun; artlk bu mal stok degildir. 

4) Abdullah ibn Abbas : ibn Abbas «Mallanm stok edip Allah yo
lunda harcamayanlarn mealindeki ayet-i kerime'yi tefsir ederken §6yle 
demi§tir: Cenab-1 Allah bu ayetle, mallarmm zekatlm 6demeyenleri 
kasdediyor. 

5) ikrime : Zekatl Odenen mal stok degildir. 
6) Si.iddi : Altm ve giimii§ii stok edenlerden maksad, §U k1ble ehli, 

yani mi.isli.imanlard1r. Gomi.ili.i olmasa ve az da olsa zekat1 odenmeyen 
mal stoktur. Zekat1 odenen mal; c;ok da olsa stok degildir, diyor. 

7) Amir : Cabir, Amir'e : Rafta durup zekat1 odenmeyen mal stok 
mudur? diye sorunca Amir : Ktyamette onunla daglanacak cevabm1 
verdi. 

8) Ebu Hayyan el-Endelusi (v. 745/1344) : Ebu Hayyan, el-Bahr'ul 
-Muhit adll tefsirinde bu konuda §6yle diyor : Dogrusu mallm stok edip 
Allah yolunda harcamayanlar, san ve beyazlan (paralan) b1rakanlan 
koti.ileyen ve stok edilen mal ile daglamlacag1 hakkmdaki hadis-i §e
rif'ler; zekatm farz olu!jundan oncedir. Paranm stok edilmesi ile ilgili 
tehdid, onun hakkmm odenmemesine binaen vuku' bulmU§tur. Birc;ok 
ilim adamlan bu sebepten toprak altmda gomi.ili.i olmasa da stok mal, 
zeka.t1 6denmeyen mald1r, demi§lerdir. 

Bu gorii§ii savunan ilim adamlannm dayand1klan delil, Buhari'de 
zikredilen §U hadis-i §erif'tir : Talha b. Ubeydillah'dan rivayet olundu
guna gore; bir adam, Hz. Peygamberin yanma gelerek ona islam'dan 
sordu. Hz. Peygamber : Gi.inde be§ vakit namaz k1lmak, buyurdu. 

Adam: Be§ vakitten ba§ka namaz borcum yok mudur? diye sordu. 
Hz. Peygamber: Hayir, kendiliginden k1ld1gm ·mustesnadir, buyur-

duktan sonra §6yle devam etti : Ramazan orucunu tutmak. 1 

Adam: Ramazan orucundan ba§}j:a oruc; tutmak gerekir mi? dedi. 
Hz. Peygamber: Hayir, ancak kendiliginden tutarsan o mi.istes-

nadir .. . Ve devamla: Zekat vermek, buyurdu. 
Adam : Zekattan ba§ka bir §ey vermem gerekli midir? dedi. 
Hz. Peygamber : Hay1r, ancak kendiliginden yaparsan bu mi.istes

nadlr, buyurdu. Bundan sonra o adam §U sozleri s6yleyerek oradan ay
nldL Allah'a yemin ederirn ki, bu soylediklerinden ne fazla, ne de az 
yapaca~m. 

Hz. Peygamber de bu sozlerine kar§Ihk ~rdmdan : Eger dogru soy-
liiyorsa; kurtulmu§tur, buyurdu. · 

Baz1 ilim adamla rma gore, ~ezayi gerektiren stok mal; esirlerin 
hi.irlryete kavu§turulmast, ac;larm doyurulmast ve benzeri sosyal hak
lan odenmeyen maldir. 
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Bu lronuda Kadi §Oyle diyor : .Ayette, yalmz zekat1 Odenmeyen maim 
stok saYilaca.gt manas1ru tahsis eden bir karine yoktur. Belki ~yle de
mek gerekir: Stok mal; kendinden Odenmesi gereken haklann oden-
medigi maldlr. · 

Bu gorii§, stok mal mevzuunda umumi bir hiiki.im ihtiva edip kesin 
rakam belirtmesi baktmmdan enteresand1r. Bu gorii§ii ileri siiren miic:
tehid, Hz. Ali'dir. Hz. Ali, ~d1g1 devirde, yani sahabe devrinde mes'ft
liyeti gerektiren stok mallar i~in o devrin piyasasma gore bir tahdid 
koyarak rakam vermi§tir. Bu rakamlar, aym zama.nda o devrin i~timai 
hayat- seviyesi l)akkmda bizlere fikir vermektedir. 

. ' 
Cude ibn Hebre'den rivayet olunduguna gore, Hz. Ali §Oyle demi§-

tir : Altm ile giimii§lerini stok edip Allah yolunda harcamayanlar mea
lindeki ayet-i kerime'yi tefsir ederken : Dortbin dirhem ile daha az1 naJ. 
faka paras1dlr. Dortbin dirhemden fazlas1 ise stoktur, buyurdu. 

DOrtbin dirhem para, o devirdeki satm alma giiciine gQre dii§iinill
diigii takdirde 800· koyun alabildigini hesab edersek, giiniimiiz piyasa~ 
smda bir koyun 400 TL. iizerinden· hesaba kat1hrsa 360.000 TL. eder. 
Yani 360.000 TL. smdan daha fazla para elde bulundurulamaz. Bulun
durulursa stok hiikmiine girer. 

. Bu parayt o devrin piyasasma gore degil de giiniimiizdeki rayic iize
rinden hesab edersek o zaman yakla§Ik <?larak 16.000 TL. eder ki bu · 
miktar, ancak bir kimsenin senelik ihtiyacm1 normal §artlar altmda 
).{ar§llayabilecek gii~tedir. 

Zekatl ister Odensin, ister Odenmesin, ihtiya~tan fazla elde bulun
durulan pararun stok oldugu gorii§'iinii §U ilim adamlan savunmu§lar-
dlr : , 

1) Ebuzerr (r.a.) : ibn Abd'ill-Berr, Ebuzerr'den bu husftsta bir~ok 
rivayetlerin nakledildigini kaydettikten sonra §U rivayeti naklediyor: 
Yiyecek maddeleri ile normal ge<;im imkanlarmdan fazla elde tutulan 
biitiin mallar stok olup sahibi §er'an zemmedilir. Tevbe suresinin 34 ve 
35. ayetlerindeki azab tehdidi bu konuda inmi§tir. 

Ebuzerr'in bu gorii§iine sahabenin biiyiik bir ~ogunlugu ile Tabiiler 
de muhaliftir. Onlar, ayetteki azab tehdidini, zekatlanm Odemeyenlere 
hamletmi§lerdir. 

Ebrizerr'in bu gorii§iinde israr ettigine dair bir vak'a da zikredil
mektedir. · 

Ebuzerr, ~luk-~ugun nafakasmdan artan para veya diger mal
lann elde tutularak stok edilmesinin haram oldugu hakkmda fetva 
veriyor, insanlan bu fikre te§vik ediyor, hatta bunun hilafma hareket 
edenlere §iddetli davramyordu. 0 Slralarda ~am valisi bulunan Hz. 
Muaviye onu bu fetvadan men'etti; fakat o, yine bildigini soylemekten 
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c;ekinmedi. Bunun iizerine- Hz. Muaviye, Ebuzerr'den zarar gelecegi 
korkusu ile onu Halife bulunan Hz. Osman'a §ikayet etti. Hz. Osman'da 
Ebuzerr'i Medine'ye celbederek Rabeze denilen yerde ikamete mecbur 
etti. Ebuzerr, i§te bu siirgiinde bulundugu s1racta Rabeze'de vefat et
mi§tir. 

2) ((Flkh'es-sunne» adh kitabta kaydedildigine gore; ashabtan ~a·
bi, Mucahid, Tavus ve diger sahabilerden nakledilen sahih rivayetler
de, onlann da maida zekattan ba§ka hak bulundugu g<>rti§tinde olduk
ian anla§Ilmaktadir. 

3) ibn Hazm: ((F1kh ez-Zekat» da nakledildigine gore izn Hazm, 
11el-Muhalla» adli kitabmda bu babtaki gorti§tinu §6yle ac;Ikllyor: Fa
kirlerin ihtiyac;lanru gidermek, her memleketin zenginleri iizerine farz 
kihnmi§tir. Zekatlar ihtiyaci gidermedigi takdirde, devlet zenginleri 
burui zorlayabilir. Bu §ekilde fakirlerin zaruri yiyecek maddeleri, kl§
llk ve yazhk giyecekleri, yagmur, gune§ ve soguktan koruyacak mes
keillerle, ic;ecek ihtiyac;lan giderilir. 

ibn Hazm'm dayandl~ deliller; §U ayet-i kerime'lerle Peygarnber 
Efendimizden rivayet edilen bir hadis-i §erif'tir: 

Cenab-1 Allah Kur'an-1 Kerim'de §6yle buyuruyor : 11Akrabaya, fa
kire ve yolcuya hakkmi ver.» 

1cAllah'a ibadet edin; hie; bir §eyi O'na ortak ko§maym. Ana-ba
bamza, yakmlanmza, yetimlere, fakirlere, akraba koffi§uya, yakm kom
. uya, yakm . arkada§a, yolcuya ve elinizdeki k6lelere iyilik yapm.» 

''Sagcilar, Cennettedirler. Mticrimlere sorarlar : Sizi Cehenneme 
:;okan §ey nedir? Onlar da §Oyle derler : Biz namaz1 kilanlardan degildik; 
::oksulu yedirmezdik.1l 

Peygamber Efendimiz de §Oyle buyuruyor : Kim, insanlara acimaz
sa., Allah'ta ona ac1maz. 

Kimin elinde ihtiyac;tan fazla mal bulunur da mtisliiman karde§ini 
<;, <;Iplak ve peri§an gordugu halde ona yardlmd~ bulunmazsa, §iiphe
iz Cenab-1 Allah ona ac1maz. 

4) Kurtubi: Kurtubi, tefsirinde malda zekattan ba§ka hak olup 
•lmadlg1 konusunda ileri siirtilen g6rti§lerin miinaka§asim yaptiktan 
onra kendi g6rti§iinti §6yle ac;1khyor : Bu konuda Ebuzerr'den rivayet 
mien gorii§iin htilasasi, ayet-i kerime'nin, muhacirlerin zay1f oldu
~ ve Hz. Peygamber'in kudreti; onlarm ihtiya~lanm yetecek kadar 
idermekten uzak bulundugu §iddetli ihtiyac; zarnanlannda inmi§ 
:mas1 muhtemeldir. 0 zaman hazin_ede, ihtiyac;lara cevab verecek kadar 
ara yoktu;· k1thklar ve Metler kendilerine. hucum etmekteydi. Bu se-
ple mtislumanlar, ihtiya<;tan fazla mah elde bulundurmaktan neh-
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yedildiler. i§te boyle zamanlarda paraYI stok etmek, mali insanlarm 
istifadesinden ka<;Innak caiz degildir. 

Sonradan Cenab-1 Hak miisliimanlan biiyiik fetihlere muvaffak 
k1hp geni§ imkanlar ihsan edince, 200 dirhem giimii§te 5 dirhem, 20 
dinar altmda yanm dinar, yani 1/40 hesab1 ile paradan zekat verme
lerini emretti. Daha once oldugu gibi, biitiin mallanm vermeyi emret
meyip bir sene beklemek suretiyle biiyiimeyi de §art ko§tU. 

Bu ac;1klamadan anla§1ld1gma gore, ihtiyac; ve zaruretler kar§Ismda 
elde fazla mal biriktinnek, sorumlulugu gerektirmektedir. 

5) Fahreddin Razi . (v. 606/ 1210) : u'Akrabaya hakk1m ver; yoksula 
ve yolcuya da ... » mealindeki ayet-i kerime'nin tefsirinde gorii§iinii §Oyle 
ac;1kllyor : Cenab-1 Allah burada, ister zekata tabi olsun, ister olmasm; 
ister sene tamamlanmi§ olsun, ister olmasm, mali bulunan herkes iize
rine iyilik yapmalan gerektigini kasdediyor. <;iinkii burada iyilikten 
maksad, umumi §efkattir. Miisliimanm elinde fazla mal bulunmasa da ·· 
§U iic; s1mfa ,iyilikte bulunmak farzd1r : 

Zekat vermesi gerekmeyen bir kimsenin elinde, iizerinden sene gec;
meyen bir mall, akan bulunacak olsa, en yakm akrabasma bakmak ana 
farzd1r. (Mesela; babas1, anas1, karde§i gibi). Bunun gibi, zaruret za
manlarmda akraba olmayan diger fakirler de boyledir. Zira bir §eyi ol
mayan kimse, son dereceye varan ihtiyac; uc;ururim iizerine geldigi za
man, elinde imkan bulunan biitiin miisliimanlara, (zekat borcu olmasa 
da) onun ihtiyacm1 gidermek farz olur. 

Yine bunun gibi, bir kimse bir c;olde mahsur kalsa, bir miisliimamn 
da onu, emniyetli bolgeye kadar gotiirecek bir binegi bulunsa, zekat ver
me borcu olmasa da onu gereken yere gotiirmek miisliimana farzd1r. 

6) Ahmed Mustafa el-Meragi (v. 1310/1892) : Yukandaki ayet-i ke
rime'nin tefsirinde §Oyle diyor : imam A'zam Ebu Hanife bu ayetle c;a
h§Ip kazanmaktan aciz ve muhtac; olduklan · zaman akrabaya ve diger 
insanlara nafaka vermenin farz oldugunu iStidlal etmi§tir. Bunun gibi 
mall olmayan fakir, ihtiyac; vartasma dii§tiigu zam~n, onun ihtiyacm1 
gidererek gelecek tehlikeleri onlemek de farzdu·. 

7) Muhammed Abduh: Zekatm stok edilmesini yasaklayan ayet-i 
kerime'nin tefsirinde Abduh, . gorii§iinii §oyle ozetliyor: Burada stok 
ifadesinden kasdedilen mana, altm ile giimii§ii, yani parayl sandikla
ra koyup topraga g(immek ve onu elde tutarak Allah yolunda harca
maktan haylr i§lerinde ve toplumun faydalanaca.gl sahalatda yatlr
maktan ahkoymaktlr. 

Bakara suresinin 177. ayet-i kerime'sini tefsir ede:rken de bu nok
taya deginerek §Oyle demektedir : Bu verme, ileride gelecek alan _ zekat 
vermekten ba§ka bir §ey olup iyilik yapnta esaslanndan biridir; ve farz-
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d1r. Bu fazilet, zekat Odeme vaktinin di§mda olup zekat verdikten son
ra veya sene tamamlanmadan fakirlerin muztarr durumda bulunduk
lan zamanlara mahslistur. Boyle zamanlarda belli bir nisab §art degil
dir. Belki herkesin durumuna baghdir. 

Bir kimsenin yalmz bir ~oregi bulunsa, kendisinin ve nafakasmi 
te'min ile mtikellef bulundugu kimselerin de buna ihtiyaci olmasa, buna 
kar§Illk bu ~orege §iddetle ihtiyac1 olan birini gorecek olsa, o ~oregi -ona 
vermesi farz olur. (Zira a~hktan olme tehlikesi vard1r.) - · 

Maida yalmz zaruret durumunda kalanlarm hakk1 olmay1p belki 
Cenab-1 Allah, mti'mine zekatm di§mda akrabasma da nafaka vermeyi 
farz k1lnn§tlr. (Halbuki akrabaya zekat verilmez. Ana-baba, ogul, torun 
gibi.) insanlar i~inde iyilik yap1lmaya en lay1k kimseler, ki§inin yakm
landir. Zira bir kimse ihtiya~ sahibi olup ta akrabasi i~inde zengin 
birisi bulunsa, akrabahk bag1 ile kalbi ona yonelir. 

insan, yaratlli§I itiban ile ba§kalanndan ~ok akrabasmm fakirlik 
ve yoksullugundan ottirti elem ~eker, dti§ktinltiklerinden dolay1 al~ahr; 
§ereflerinden dolay1 da 11ereflenir. 

Kim akrabasma iyilik etmeyip, kendisi nimetler i~inde bulunmak
tan zevk duyarken, buna kar§Ihk akrabas1 !liddetli ihtiya~ i~inde bulu
nursa, bu kimse hem din, hem de insanhk duygusundan uzaktir. En ya
km akrabarun hakki daha kuvvetli ve ona yard1mda bulunarak iyilik 
yapmak daha faziletlidir. 

Yetimlerin kefilleri oldtigti ic;in onlann ihtiya~lanru te'min etmek; 
hal ve ,gidi§Ierinin kottile§memesi, terbiyelerinin bozulmamas1 ve hem 
kendilerine, hem de mtisltiman karde§lerine faydah hirer uzuv olabil
meleri i~in zengin mtisltimanlara dti§en bir gorevdir. 

Fakirlere gelince, kendilerine ve ~luk-~ocuklanmn nafakasma ye
tecek kadar nZik te'mininden aciz olduklan ve aza k~naat etmek slire
tiyle ellerini ba§kalarma zilletle a~maktan kac;mdiklarlr ic;in, gtic;lti mtis
liimanlarm onlara yard1m etmeleri farzd1r. 

Yolcu, sefer esnasmda yalruz kalan, akrabasma, c;oluk - ~ocuguna 
~amaytp aciz kalan ve ana-babasl, akrabasi, ~oluk-c;ocugu yol olan 
kimsedir. Yolcuya yardtm emrinde, insanlan din tarafmdan seyahate 
te§vik vardlr. 

isteyenler ( dilenenler) ; gec;ici ih tiyac;larm kendilerini insanlara el 
ac;maya ittigi kimselerdir. Din apsmdan dilenmek haramd1r. Ancak za
niretler dolaytsiyla olursa bu durum mtistesnad1r. Bu takdirde isteyen 
kimsenin, istemekte zaruret smmm a§mamas1 gerekmektedir. 

Kolelere de kendilerini htirriyete kavu11turmak ic;in verilir. Bu ver
me, koleyi satm ahp serbest b1rakmaya da, mevcud koleleri serbest 
J:makmaya da, mtikateb kolelere yardlmda bulunmaya da, esirlerin ser-
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best b1rakllmasma da §amildir. Kur'an-1 Kerim'de bu ~e§it yardlmm 
niusHimanlann mallannda farz olan bir hak k1hm§mda, islam dininin 
koleleri azad etmege te§vik ettigine kuvvetli bir delil mevcuttur. 

Yukandan beri sayd1g1m1z s1mflara zekat malmdan ba§ka, iyilikte 
bulunmamn te§rii, muayyen bir zaman ve muayyen bir nisaba malik 
olmakla kay1dlandmlrrn§ degildir. Verilecek miktar, eldeki mala nis
betle orantlh da degildir. (Mesela; 1/10, 1120, 1/40 gibi.) Bu miktar, 
mutlak bir emre bagh olup verenin imkanlarma goredir. Yar.at1h§1 iti
ban ile muhterem olan insam yok olmaktan kurtarmak, gucu yeten her 
miisliimana farzd1r. Daha fazlas1 i~in ta'yin edilmi§ bir s1mr yoktur. 

insanlarm pek ~ogu, Kur'an-1 Kerim'in te§vik ettigi sosyal adalet 
esaslanna dayah olan bu umumi haklardan gafildirler. Bu muhta~. S1-
mflardan yalmz dilencilere ihsanda bulunuyorlar. Halbuki isteyenlerin 
pek a.Z1 ihsan edilmege laytkt1r. Bunlann ~ogu imkan sahibidir . . 
· 8) Seyyid Sablk : «Flkh es-sunne» adh kitabmda gorii§iinu ·§oyle 
av1khyor: islam, mala bir vak1a g6zu ile bakar. 0, hayatm can daman, 
ferd ve toplumun nizam dayanag1d1r. Cenab-1 Allah bir ayette §6yle bu
yuruyor: «Yiice Allah'm sizin i~in hayat nizarrn yaptlg1 mallanmz1 
aklls1zlara vermeyin.» 

Bu ayet-i kerime, malm herkese yetecek kadar g1da, giyecek e§ya, 
mesken ve diger zaruri ihtiya~lan i~in dag1tllmasm1 gerektiriyor. Oyle 
ki toplumda sallanan ve imkanlardan mahrum olan hi~ bir ferd kalma-
ymcaya kadar. .. ' 

Malm tevzii i~in en uygun yol, zekat verme yoludur. Zekat, zengi
nin, slkllm.adan fakirin seviyesini imkan seviyesine yukseltip, onu g~im 
s1kmt1S1 ve mahrumiyet darhgmdan uzakla§tu:ma mevkiindedir. Zekat, 
zenginin fakire verdigi bir minnet vesilesi degildir. Zekat, Cenab-1 Al
lah'm gereken yerlere vermesi i<;in zenginin eline emanet ettigi bir hak
kld1r. Bundan §U hakikat ortaya ~1k1yor : «Mal, yalmz zenginlerin eline 
vakfedilmi§ degildir. 0, herkesin faydalanmas1 i~in yaratllrrn§tlr. Mal
dan faydal_anmak huslisunda zenginlerle fakirler iniisavidir. Bu noktay1 
Cenab-1 Allah, ganimet mallanmn taksimi bahsinde §U §ekilde a~Ikh
yor : «Allah'm, peygamberlerine (kendileri ile harbedilen kafir) memle
ketlerin ahruisinden ganimet olarak ihsan ettigi mallar; Allah'm Ra
suliiniin, ona yakm olan akrabasmm, yetimlerin, yoksullarla yolda kal
ffil§ yolculann hakk1d1r. Ta ki o mal, sizden yalruz zenginlerin elinde 
dol~an bir servet olmasm ... » 

Yani bu taksim, malin sadece zenginler elinde dola§mamas1m ve 
maim hem zenginlere; hem de fakirlere tevzi edilmesini gerektirir. 

Zekat maida farz olan bir haktlr. Onunla fakir ve dii§kiin insanlarm 
ihtiyac;lan ·giderilir; ihtiyac;tan dogacak tehlikeler onlenir; zaruret du-
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rumunda kalanlarm ya§ayi§lan normal seviyeye ~1kanhr; onlarf a~hk
tan kurtanr, korkulardan emin k1lar. 

Zekatlar, · ihtiya~ ve zaruretleri gidermekten uzak kaldlg1 zaman
l:arda zekattan brujka bir hak ortaya «;Ikar. Bu hak, yalruz fakirin yiye
cek kadar ihtiyacm1 te'min etmekle kayidhdir. BOyle zamanlarda zen
ginlerin mallarmdan yetecek kadar ahnabilir. (Seyyid Sab1k, F1kh es
Siinne, I, 414 vd.). 

Bu ooltim Yunus Vehbi Yavuz'un, islftm'da Zekat Muessesesi, (45 
-86 ist. 1972) isimli eserinden almmi§tlr. 

--oOo-----
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36 - DogTusu aylann say1s1 gokleri ve yeri yaratt1g1 
giinqen beri Allah'1n kitab1nda oniki ayd1r. Bunlardan 
dordii haram olanlard1r. i~te dogru din budur. 0 hftlde 
bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Mii~rikler sizinle na
sli toplu olarak sava~1yorlarsa; Siz de onlarla toplu olarak 
sava~1n. Ve bilin ki muhakkak Allah, miittakilerle bera
berdir. 

Aylarm SaytSI 

imam Ahmed der ki : Bize ismail'in... Ebu Bekre'den rivayetine 
g-Ore Hz. Peygamber (s.a.) haccmda huthe okudu ve : Dil,{kat ediniz, 
muhakkak zaman Allah'1n gokleri ve yeri yaratt1g1 gundeki §ekli tizere 
donm~tur. Sene oniki ayd1r. Bunlardan dordu haram olanlard1r. Uc;u 
pe§pe§edir: Ztilka'de, . Ztilhicce., Muharrem ve Cumada ile ~a'bftn ara
smda Mudar'm Receb'i, buyl!rdu. Sonra: Dikkat ediniz, bu hangi giin
dur? diye sordu. Biz: Allah ve Rasulu en iyi bilendir, dedik. Sustu ve 
nihayet sand1k ki iJ?minden ba§ka bir §eyle onu isi:rrJendirecek. Nahr 
giinii degil midir? diye sordu. Biz evet, dedik. Sonra : Bu, hangi aydlr? 
diye sordu, biz: <<Allah ve Rasulu en iyi bilir, dedik. sus'tu ve zannettik 
ki isminden ba§ka bir §eyle onu isimlendirecek. Ztilhicce degil midir? 
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buyurdu, biz e·;et dediko Soma : Bu, hangi beldedir? diye sordu, biz : 
Allah ve Rasuli.i en iyi bilir, dediko Sustu ve biz ' zannettik ki isminden 
ba§ka bir §eyle onu isimlendireceko Belde (Allah'm beldesi) degil midir? 
buyurdu, biz; evet, dedik. Muhakkak kanlanmz ve mallanmz - ravi 
der ki : Oyle samyorum 1rzlanmz da dedi- §U beldenizde, §U aym1zda, 
§U gununuzun haram oldugu gibi .size haramd1ro Sizler mutlaka Rabbl
mza kavu§acakslmz da size amellerinizden soracako Uyamk olunuzo Ben
den sonra birbirinizin boynunu vuran sap1klar haline donmeyinizo Dik
kat ediniz, teblig ettim mi? Buracta bulunammz bulunmayammza, ula§
tusmo Olur ki ula§tlracagl kimse i§itenlerin baz1smdan daha iyi ezber
ler, buyurduo Hadisi Buhari tetsir babmda ve ba§ka yerde rivayet et
mi§tiro Muslim de Eyyub kanahyla .. 0 Abdurrahman ibn Ebu Bekre'den, 
o ise babasmdan bu hadisi rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Ma'mer'in .. . Ebu Hureyre 
(roao) den rivayetine gore Allah Rasulii (soao) §oyle buyurmu§tur : Mu
hakkak ki zaman 411ah'm gokleri ve .veri yaratt1g1 gundeki §ekli ile 
donmu§tur (donmektedir) . Allah katmda aylarm say1s1 gokleri ve yeri 
yaratt1g1 gunde Allah'm kitabmda onikidiro Onlardan dordu hanlm ay
lardlro U<;u pe§pe§e olup (biri de) Cumacta ile $a'ban arasmdaki Mu
dar'm Receb'idiro Hadisi Muhammed ibn Ma'mer'den rivayet eden el
Bezzar : Bu hadis Ebu Hureyre'den sadece bu yonden rivayet edilmi§tiro 
Hadisi ibn Avn da ... Abdurrahmfm ibn Ebu Bekre'den, o ise babasmdan 
rivayet etmi§tir, der. 

Yine ibn Cerir der ki: Bana Musa ibn Abdurrahman el-Mesruki'
nino 0 0 ibn Omer'den rivayetine gore o, §byle demi§tir: Allah Rasulii 
(soao) veda haccmda te§rik gunlerinin ortasmda Mina'da hutbe okuyup 
§oyle buyurdu : Ey insanlar, muhakkak zaman donmu§tiiro 0, bugun 
Allah'm gokle~i ve yeri yaratt1g1 gundeki §ekli gibidiro Muhakkak Allah 
katmda aylann say1s1 onikidiro Onlardan dordu haram aylard1r: Onlarm 
ilki Cumada ve $a'ban arasindaki Mudar'm Receb'idir. Ziilka'de, Ziil
hicce ve Muharrem (diger u<; haram a_vd1r) 0 Hadisin bir benzerini veya 
ayri1m ibn Merduyeh de Musa ibn Ubeyde kanaliylao. 0 ibn Orner' den 
rivayet etmi§tiro 

Hammad ibn Seleme der ki : Bana Ali ibn Zeyd'in 'Ebu Hurre'den, 
onun er-Ruka§i'den, onun da .saha.bi olan amcasmdan rivayetine gore 
o, §oyle demi§tir : Te§rik gunlerinin ortasmda Allah Rasulii (soao) nun 
devesinin gemini tutmu§, insanlan ondan uzakla§tmyordumo Allah Ra
sulii (soao) §oyle buyurdu: Dikkat ediniz, muhakkak ki zaman Allah'm 
gokleri ve yeri yaratt1g1 giindeki §ekli gibi donmu§tiiro (donmektedir) 0 

Muhakkak ki Allah katmda Allah'm kitabmda gokleri ve yeri yaratt1g1 
gunde aylann say1s1 oniki ayd1ro Onlardan dordu haram aylard1ro On-
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larda kendilerinize yaz1k etmeyiniz (zulmetmeyiniz). Said ibn Man
sur'un Ebu Muaviye kanahyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore o, ((Bun
lardan dordi.i haram olanlardlr.)) ayeti hakkmda: Muharrem, Receb, 
Zi.ilka'de, Zi.ilhicce, demi§tir. 

Hz. Peygamber (s.a.) in hadiste : Muhakkak ki zaman Allah'm gok
leri ve yeri yarathg1 gi.indeki ~ekli gibi donmi.i§ttir (donmektedir), bu
yurmu§ olmas1 onun takdim ve te'hir, fazlahk ve eksiklik, geciktirme ve 

1 

degi§tirme olmaks1zm evvelemirde AlJah'm yaratml§ oldugu durumu bir 
tesbit ve anlatmadan ibarettir. Nitekim Mekke'nin haram k1lmmas1 
konusunda da : Muhakkak ki bu beldeyi Allah Teala gokleri ve yeri 
yarathg1 gi.inde haram k1lm1§hr. 0, k1yamet gi.ini.ine kadar Allah'm ha
ram k1lmas1yla haramd1r, buyurdugu gibi burada da : Muhakkak. ki 
zaman Allah'm gokleri ve yeri yarath~ giindeki ~ekli ile donmi.i§tiir 
(donmektedir), buyurmu~tur. Bugi.in durum Allah TeaJa'mn gokleri ve 
yeri yarathg1 gi.inde oldugu gibi kitabmda aynen me§ni'dur. 

Bu hadis iizerinde mi.ifessir ve mi.itekellimlerden birisi §Oyle demi§
tir: Hz. Peygamber'in: Muhakkak ki (zaman) Allah Teala'nm gokleri 
ve yeri yarathg1 gi.indeki §ekli gibi (§ekli ile) donmi.i§ti.ir, sozi.inden mak
sad §Udur: Allah Rasuli.i (s.a.) nun hacc1 o sene zi.ilhicceye rastlami§tl. 
Araplar haram aylan ertelerlerdi. Boylece senelerin 9ogunda ve hatta 
ekserisinde Zi.ilhicceden ba§ka aylarda haccederlerdi. (Bazilan) Ebu
bekir es-S1ddik'm 9. senedeki haccmm Ziilka'de'de oldugunu sanmi§
lardir ki bu §i.iphelidir. Nitekim Nesi'den bahsederken bunu da a91k
Iayacagiz. 

Bundan daha da garibi Taberani'nin seleften birisinden rivayet et
tigi bir hadis i9inde ge~en §U sozlerdir: Veda hacc1 senesi miisli.iman
larm, yahudilerin ve hlristiyanlarm hacc1 bir gi.ine rastlami§h ki o da 
nahr gi.ini.idi.ir. En dogrusunu Allah bilir. 

Bu k1sma Ek (Ha§iye) 
~eyh es-Sehavi ((el-Me§hur fi Esma-i Eyyam'i~-~uhurn ismi ile top

lam!§ oldugu bir ci.iz'de §oyle der : Muharrem'e bu ismin verilmesi, onun 
haram bir ay olmasmdand1r. Bana gore boyle isimle:hdirilmesi, onun ha
ram k1lmmasm1 kuvetlendirmek i9indir. Qiinkii arablar bu ay i.izerin· 
de diledikleri gibi tasarrufda bulunur; bir sene helal, bir sene haram 
sayarlard1. Bu kelimenin 9ogulu muharremat, meharim ve meharim ola
rak gelir. Safer ayma ise bu ismin verilme sebebi, onlarm (bu ayda) 
sava§ ve sefer i9in <;:Iktlklarmda evlerinde olmamaland1r. B,u k~limenin 
de 9ogulu Erbia' ve Erbia olarak gelir. Rebi'ul~Ahir de birincisi gibidir. 
Cemaziyel-evvel ayma bu ismin verilrne sebebi ise bu ayda sulann don
masmdandlr. Onlara gore a:ylar donmezdi. Bu, §iiphelidir. Zira onlann 
aylan hilallere baghyd1. 0 halde mutlaka donmesi gerekir. Herhalde bu 
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ismi vermeleri ilk isimlendirildiginde soguktan sularm donmu§ olma
smdandir. 

( ....... ... .............. ) 
. Bu kelimenin de · gogulu cumadiyat olarak gelir, miizekker ve mii

ennesdir. Dolayt.siyla cumada el-(Jia, cumada el-Evvel ve cumada el
Ahir, cumada el-Ahire denilir. Receb kelimesi, ta'zim anlamma olan ter
cib Jrokiinden gelir. Qogulu ercab, ricab ve recebat §eklindedir. §a'ban 
ismi ise; yagma igin kabilelerin da~lmas1 aslmdan almffil§tlr. §eabih 
ve §a'banat §eklinde gogul yap1hr. Ramazan ayma bu ismin verilmesi, 
s1ca~n §iddetli olmasmdandir. Ramezanat, Ramazin ve Ermiza §ek
linde gogul yap1llr. 0, Allah'm isimlerinden bir isimdir, diyenin oozii 
ise hatah olup onem verilmez ve iltifat edilmez. Ben de derim ki: Bu 
husllsta bir hadis varid olmu§Sa da zaytftlr.'-Ben bunu Orug Kitabmm 
ba-§mda agikladim. 

§evval kelimesi di§iye a§mak iizere devenin kuyrugunu kaldirmasi 
anlamma gelen masdardan turetilmi§tir. §evvavil, §evaVil ve §evvalat 

· ~eklinde c;ogul yap1hr. el-Ka'de kelimesi kafm kesresi iledir. ---Sen de 
derim ki: Kaf'm tek fethasi ile de olur.- - Bu aya bu ismin verili§ se
bebi, onlann .(araplarm) bu ayda sav~ ve yolculuk yapmamaland1r. 
Zevat el-Ka'de §eklinde gogul yap1hr. el-Hicce kelimesi ha'mn kesresi 
-ben de derim ki :· Ha'nm fethasi ile de olur-- iledir. Bu aya Ziilhicce 
denmesinin sebebi hacc1 bu ayda yerine getirdiklerindendir. Zevat el
Hicce §eklinde gogul yap11Ir. 

. Giinlerin isimleri: ilki el-Ehad'd1r. Ahad; Uhad ve Vuhud olarak 
c;ogul yap11Ir. Sonra el-isneyn'dir. Esanin §eklinde gogul yap11Ir. Sonra 
hem miizekker ve hem de miiennes sayilan es-Siilasa'drr. <;ogulu Silla
savat ve Esalis'dir. Sonra el-Erbia olup Erbiavat ve Erabi' §eklinde gogul 
yap11Ir. Sonra el-Hamis'dir. Ahmise ve Ahamis §eklinde gogul yap11Ir. 
Sonra Ciimiia -'-Mimin zammesi ile siikunu ile ve fethasi ile okunur
dir. <;ogulu Ciima' ve Ciimiiat gelir. Sonra Sebt gelir ki kesme anlamma 
olan sebt kelimesinden almmi§tlr. Saytlar burada sona ermektedir. · 
Araplar ise giinleri §Oyle isimlendirmi§lerdi : Evvel, Ehven, Ciibar, De
bar, Mu'nis, Arube, §eyyar. 

( ........ .. .. ... ... ... ... ) 
Allah Teala: «Bunlaroan dordii haram olanlardir.» buyurur ki 

araplar cahiliye devrinde de bunlan haram kilmaktaydilar. ·onlardan 
el-Besl admdaki bir grup di§mda cumhur'u dort ay1 haram sayard1. 
El-Besl ismindeki topluluk ise (dinlerinde) derinle§me ve zorl~tlrma 
sebebiyle senede sekiz ay1 haram sayarlardl. 

Hz. Peygamber: «lTgii pe§pe§edir: Ziilka'de, Ziilhicce ve Muharrem, 
'(Dordiinciisu ise) Cumada ve §a'bfm arasmdaki Mudar'm Receb'idir.>> 
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sozU.nde Receb aym1 Mudar kabilesine izafe etmekle onlann; Receb, 
Cumada ve ~a'ban arasmdaki ayd1r, sozlerinin s1hhath oldugunu beyan 
etmi§tir. Halbuki Rabia kabilesi; haram olan Receb aymm, ~a'ban ve 
:;;ev~al arasmdaki ay 'oldugumi samrlard1 ki bu ay bu giin Ramazan 
ay1d1r. Bu sozleriyle Hz. · Peygamber (s.a.) Habia'nm Receb'i olmay1p 
Mudar'm Receb'i (nln haram olan ay) oldugunu beyan etmi§tir. Haram 
aylar dorttiir. ii~u birbirini ta'kib eder, biri ise tektir. Bu, haec ve umre 
farzlannm edas1 i~indir. Haec aymdan onceki bir ay haram k1lmm1§ 
olup bu, Ziilka'de ay1d1r. Zira onlar, bu ayda save.§ yapmazlard1. zm~ 
hicce ay1 da haram kilmmi§tlr. Zira onlar hacc1 hu ayda yerine getirir, 
haccm farzlanm yerine getirmekle me§gul olurlardl. Bundan sonra da 
bir ay haram kihnmi§tlr ki Muharrem aJldlr. • Bri, en uzak beldelerde .
olanlarm emniyyet iginde donebilmeleri igindir. Senenin ortasmda Re- . 
ceb'in haram olmas1 ise Allah'm evine Arab Yanmadas1'mn en uzak 
y~rlerinden gelenlerin Beytullah'l ziyaretle umre yapmalan, ziyaretten 
sonra vatanlanna bu ayda emniyyet ic;inde donebilmeleri i~indir. 

All~h Teala: «i§te dogr.u din · budur.>> buyurur ki bu, Allah~m ki
tabmda gegtigi uzere uyulacak, imtisal edilecel{ ve Alfah'm aylar iginde 
bazllanm haram k1lmas1yla O'nun emri~e uyulacak dosdogru bir yol, 
bir §eriattlr. 

Allah Teala: «0 halde bunlarda (bu haram aylarda) nefislerinize 
zulmetmeyin.>> buyurur. Zira digerlerine g;Ore gunah, bu aylarda daha 
$rd1r. Nitekim haram beldede gunahhir, kat kat daha ag1rd1r. Allah 
Teala bir ayet-i kerime'de : c<K.im orada zulm. ile ilhada yelteziirse biz 
onlara can yak1c1 bir azab1 tattmnz.n .(Haec, 25) buyurur ki haram ay 
da boyledir. Onlarda gunahlar daha ag1rd1r. Bu sebepledir ki imam 
:;;afii ve alimlerden bir goguna gore; diyet, haram ayda daha agirla§tl
rlllr. IHaram (beldede) birisini Oldiiren veya ihramh birini olduren hak
kmdaki hiikiim de ooyledir. Hamrpad ibn Seleme'riin Ali ibn Zeyd ka
nahyla ... 'ibn · Abbas'tan rivayetine gore; '0, ceO hal de bunlarda nefisle
rinize zulmetmeyin.>> ayeti hakkmda: Butun aylarda, demi§tir. ibn 
Abbas'tan. rivayetle ccAllah katmda aylann sayiSL .. 12 ayd1r ... 0 hal
de bunlarda nefislerinize zulmetmeyin.>> ayeti hakkmda Ali ibn Ebu 
Tal)la §Oyle der : Bu aylann hepsinde. Sonra bunlardan dordiinu ayir
ffil§ · ve haram kilmi§tlr. Onlann haramlanm buyiiltmu§, gunah1 bun
lardan daha buyiik; salih amel ile bunun ecrini de buyiik kilrru§tlr. 

ceO halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin.>> ayeti hakkmda Ka
tade der ki: Herne kadar her halde zulum buyiik bir sug ise de, haram 
aylarda ·zuliim diger zamanlardaki zulumden daha buyiik hata ve gu
nahtiF. iAllah Teala yarat1klarmdan segtiklerini segmi§tir. Meleklerden 
elciler, insanlardan el~iler segmi§, kelam (soz) dan kendi zikrini · se~-

Tefsir. C. VII. F. 219 
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mi§, yeryiiziinden mescidleri se~mi§, aylardan Ramazan ve haram aY.
lan se~mi§, giinlerden cum'a giiniinii se~mi§, gecelerden kadr gecesini 
se~mi§tir. Allah'm biiyiittiiklerine ta'zimde buhinunuz. Anlayl§ ve ak1l 
sahipleri katmda i§ler ancak Allah Teala'nm biiyiiltmesi ile ta'zim goriir. 

Sevri der ki : Kays ibn Miislim'den, onun da Hasan ibn Muham
med ibn el-Hanefiyye'den rivayetine gore; o, §byle demi§tir: Onlan ha
ram olmalan gibi haram kllmamakla nefislerinize zulmetmeyiniz. 

Muhammed ibn ishak ise «0 halde bunlarda nefi.Slerinize zulmet
meyin.'' ayetini §byle anlar: ~irk ehlinin yaptl~ gibi haramlanm helal, 
helallanm haram kilmaytmz. Onlarm yapagelmekte olduklan nesh (ha-. 
ram aylan erteleme), kiifiirde bir ziyadelik olup bununla kiifredenleri 
dalalete dii§iiriir. ibn Cerir bu sozii tercih etmi§tir . 

Allah Teala buyurur ki : «Sizlnle nas1l toplu olarak sava§tyorlarsa; 
siz de onlarla toplu olarak sava;pn. Ve bilin ki muhakkak Allah, miitta
kilerle beraberdir.ll Haram aylarda sava§a ba~Iamamn haram olup ol
madigl hususunda alimler ihtile.f etmi§lerdir: Bu; meruiuh mudur, yok-
sa muhkem midir? Bu hususta iki gorii§ vard1r: · 

Birinci ve en me§hur olan gorii§ bunun mensuh oldugudur. Zira 
Allah · Teala burada : «0 hal de bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. '' bu
yurmulj ve mti§riklerle sava§l emretmi§tir. Ayetin akl§Imn zahirine ba
kihrsa bu, gene! bir emirdir. ~ayet haram ayda sava§mak haram kilm
ml§ olsayd1, burada soztin bu g_ylarm s_'lkl§l ile kay1dlanmas1 gerekirdi. 
Aynca Allah Rasulii, (s.a.) Taif halkm1 haram alan bir ayda -ki Ziil
ka'de ay1d1r- muhasara etmi§tir. Nitekim Buhari ve Mtislim'in Sahih'· 
lerinde mevcud olduguna gore, Hz. Peygamber (s.a.) Hevazin'e dogru 
~evval aytnda ~1km1§, onlann kuvvetlerini kmp, mallanm (ganimet ola
rak) ald1gmda onlardan hezimete ugrayanlar donmii§ ve Taif'e sigll"~

ffil§lardl. i§te Allah Rasuli.i (hemen) Taife yonelmi§, oray1 kirk gun ku
§atmi§ ve fethetmeksizin donmii§tiir. Efendimizin haram ayda ku§atma 
yaptlgl sabittir. 

Diger gbrii§ ise haram ayda sava§a ba§lamamn haram oldugu ve 
haram aym haram k1lmmasmm mensuh olmadigidlr. Zira Allah Teala: 
«Ey iman edenler, Allah'm ni§anelerine, hanlm olan aya ... htirmetsiz
lik etmeyin. (Maide, 2), ((Haram ay haram aya kar§Illktlr. Hiirmetler 
kar§Illkhdrr. Kim size saldmrsa, siz de tlpk1 onun sald1rd1g1 gibi ona 
saldmn.>> (Bakara, 194), «Haram olan aylar ~1kmca artlk mii§rikleri bul
dugunuz yerde oldiirtin.ll (Tevbe, 5) buyurmu§tUr. 

Daha once de ge~tigi iizere bunlar (haram aylar) iki ~orti§ten biri
. sine gore ytirtittilen aylar olmay1p her sene sabit (kararll) alan dort 

ayd1r. 
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Allah Teala'nm : ((Sizinle nas1l toplu olarak sava..§Iyorlarsa; siz de 
ii§riklerle toplu olarak sava§m.)) soziintin oncesinden kesilmi§, ba§lan

rl~ hiikmii olmas1 muhtemeldir. Boylece bir te§vik kabilinden olmakta
·lr. Yani nas1l onlar sizinle harbettiklerinde sizi~le harb i~in toplaru
. orlarsa; siz de onlarla harbettiginiz zaman onlar i~in toplarun ve on
J.rm yaptlklarmm bir benzeriyle onlarla sava§m. Ayetin bu kiSmmm, 
ava§a ba§layanlarm mii§rikler olmas1 halinde haram ayda mii§riklerle 
~va§ i~in mii'minlere bir izin verme niteliginde olmas1 da ihtimal da
'1ilindedir. Nitekim Allah Teala: ((Haram ay haram aya kar§Ihktlr. 
Hiirmetler kar§Illkhdlr ... ll (Bakara, 194), c(Onlar sizinle sava1?mad1k~a, 
iz de Mescid-i Haram'da onlarla sava1?maym. Ancak onlar sizinle sava
lrlarsa, siz de onlan oldtiriin.n (Bakara, 191) buyurmU§tUr. Allah Ra
ulii (s.a.) nun Taif halkml km~atmas1 ve haram ay girinceye kadar 

. U1?atmaya devam etmesine de bu §ekilde cevab verilmi§ oluyor. Zira 
u ku§atma, Hevazin ile onlarm dostlan olan Sakif harbinin bir tamam

ayiclSl durumundad1r. Sava§a ba..§layan, ordular toplayan, insanlan 
. arbe davet edenler bizzat onlar<hr. i§te o zaman daha once de ge~tigi 
Uzere Allah Rasulti (s.a.) onlara yonelmi§, onlann iizerine yiirtimii§tiir. 
Onlar Taif'e s1gmd1klan zaman kalelerinden ~1karmak i~in iizerlerine 
:i.iriimii§ti.ir. Onlar miisltimanlardan (bir tak1m mallar) almi§lar, bir 
emaat1 oldiirmi.i§lerdir. Ku§atma, yakla§Ik k1rk gi.in mancm1klar ve 
a§ka (harb aletleri ile) devam etmi§tir. Ku§atmanm ba§lang1c1 helal 

.l.yda idi. Haram ay girmi§ ve bir ka~ gi.in (haram ayda ku§atma) devam 
tmi§tir. Soma Hz. Peygamber onlardan aynlmi§tlr. Zha ilkin bagi§lan

·nayan sonra bagi§lamr. Bu; kesinle§mi§, ac;1kllga kavu~l11U§ bir durum
ur. Bunun ~ok benzerleri vard1r. En dogrusunu Allah bilir. ~imdi bu 
ususta varid olan hadisleri zikredelim. (ibn Kesir burada bu hadis

eri zikretrnemektedir. Eserin Ezher niishasmda bu k1s1mda yakla§Jk 
.brt sat1rllk bir bo§luk vard1r.) Biz bunlan es-Sire'de yaz1p anlattlk ki 
n dogrusunu Allah bilir. 

37 - Nesi (haram aylan ertelernek) ancak kufun..le 
artu~tlr. Onunla kafirler $a~1rtlhrlar. Bunu bir yll helal· 
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bir y1l haram sayarlar ki, Allah'1n haram klldJ.gma saylCa . . 
uysunlar da Allah'1n haram ettigini helal kumu~ olsunlar. 
Boylece onlann amellerinin kotiiliigu kendilerine siislenip 
guzel gosterildi. Allah, kafirler giiruhtmu hidayete erdir-
mez. .. 

Kiifrii Arttran ··Nesi 
Allah Teala; Allah'm kanunlarmda kendi bo~Uk gorii§leri ile tasar

rufda bulunan, Allah'm hiikiimlerini kendi zaJif arzulan ile degi§tiren, 
.Allah'm haram kildiklar1m helal, helal klld1klanm da haram k1lan mii§-
·rikleri . zemmeder. Onlarda oyle bir ofke, secaat ve kabile gayreti (ha· 
IT\iyyeti) vard1 ki d~manlanyla sava§ma arzular1m yerine getirmeye 
engel olan ii~ aylarm haramllgrm · ~ok uzun buluyorlardl. Bu sebeple 
islam'dan bir siire once Muharrem aym1 helM kabul edip bu aJin ha
ramllgmi Safer aJina ertelemi§ler, ooylece haram aYI helal, helal ay1 
da haram saymt§lardlr. B6ylece dort haram aym saJisim da korumu§ 
oluyorlard1. 

( ... ... .. ..... ....... .... ) 
Ali ibn Ebu Talha c<Nesi (haram aylan ertelemek) ancak kiifiirde 

arti§tlr.» ayeti hakkmda ibn Abbas'm §oyle dedigtni n~leder : Ciinade 
ibn .Avf. ibn Umeyye el-Kinani her sene · (haec) mevsimini tesbit ederdi. 
Kiinyesi Ebu Siim.ame idi. Dikkat ediniz, Ebu Siimame giinah i§lemez 
(giinah,a nisbet edilmez), aJiplanmaz. Dikkat ediniz, ilk senenin Safer 
aJI helal ayd1r, diye nida etmi§; birsene Safer aJim insanlara helal ay 
kilmi§tir. 0, bir sene Sa·fer aJim, bir sene de Muharrem aJim haram ay 
saymi§tir. i§te Allah Teala'mn: «Nesi (haram aylan ertelemek) ancak 
kiifiirde artl§tlr. ' · Allah, kafirler giiruhunu hidayete erdirme'Z.» ayeti 
budur. Allah Teala: «'Nesi (haram aylan ertelemek) ancak kiifiirde ar
ti§tlr.» buyurur ki bir sene Muh~rrem aJim (helM ay kabul edip) bira
kirlar, bir sene de haram kabul ederler. Bu a~1klamamn benzeri Avfi ta
rafmdan i.bn Abbas'tan rivayet edilmi§tir. 

Miicahid'den rivayetle Leys ibn Selim der ki : Kinane ogullanndan 
bir adam her sene merkebi iizerinde (haec) mevsimine gelir ve: Ey 
insanlar, ben aJiplanmam, giinah i§lemem, soyledigimde §iiphe yoktur. 
Muhakkak biz, Muharrem aJiru haram k1ld1k. Ve Safer aym1 erteledik, 
der. Gelecek sene gelip bir onceki sozlerini s6yleyip: Muhakkak biz, Sa
fer aJim haram k1ld1k ve Muharrem aJim erteledik, derdi. i§te Allah 
Teala.'nm : «Allah'm haram k1ld1gma sayiCa - ki dorttiir- uysunlar da 
(haram aJI ertelemek suretiyle) Allah'm hara.m ettigini helal kllmi§ 
olsunlar.» kavli budur. Bu a~Iklamanm bir benzeri Ebu Vail, Dahhak 
ve Katad~'den de rivayet edilmi§tir. 
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<<Haram aylan geciktitmek, kiifrii arttlrmaktan b~ka blr §ey de
"ildir.» . ayeti hakkmda Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: 
Bu olaym mes'ulii Kinane ogullarmdan Kaiemmes denilen birisidir. Ca
hiliye devrinde ya§ami§tir. Cahiliye devrinde haram ayda kimse kimse
ye baskm vermezdi. Ki§i, babasmm katili ile kar§Ila§Sa dahi ona elini 
uzatmazd1. Kalemmes ortaya ~1k1p : Bizi ~Ikanmz (haydin baskma ~1-
kahm), dedi. Bu, Muharremdir, dediler de : Bu yil erteleriz. 0 ikisi bu 
sene iki Saferdir. Gelecek sene kaza eder ve ikisini birden haram saya
nz, dedi ve oylece yaptllar. Gelecek sene oldugunda: Saferde sava§ma
YJlllZ, dedi ve bi:iylece Safer a~m Muharrem ile beraber haram sayd1lar . . 
Bu; haram aylan geciktirme konusunda garib bir a~Iklamadir. Ve §Up
helidir. Zira onlar, bir sene sadece ii~ ayi haram kllnn§ oluyorlar, onu 
ta'kib eden senede ise be§ ay1 haram say1yorlar. 0 halde Allah Teala'
nm : «Bunu bir yil helal, bir y1l haram sayarfar ki, Allah'm haram kll
digma sayiCa uysunlar.» sozii nerede kahyor? 

Miicahid'den bundan daha garibi de rivayet · edilmi§tir. ~oyle ki : 
Abdiirrezzak'm Ma'mer kanal1yla .. . Miicahid'den rivayetine gore o, 
«Nesi (haram aylan ertelemek) ancak kiifiirde arti§tlr.» ayeti hakkmda 
§i:iyle demi§tir : Allah Teala hacc1 Ziilhicce aymda farz kllnn§tlr. Mii§
rikler aylara Ziilhicce, Muharrem, Safer, Rebi' (el-Evvel), Rebi' (el
Ahir), Cumada (el-Ula), Cumada (el-Ahir) , Receb, ~a'ban, · Ramazan, 
~evval, Ziilka'de isimlerini verirlerdi. Bir sene Ziilhicce ayinda hacce
derler, Muharrem ay1m saymaz, zikretmezlerdi. Sonra doner ana Safer 
adm1 verirlerdi. Sonra Receb ayina Cumada el-Ahira, ~a'pan ayina 
Ramazan, ~evval ayma da Ziilhicce adm1 verirler ve o ayda hacceder
lerdi. Bu aym ismi o~larda ~iilhicce idi. Bu, Ebubekir'in son hacc1 Ziil
ka'deye rastlaymcaya kadar bOyle devam etti. Sonra Hz. Peygamber 
(s.a.) (veda) hacc1m yaptlgmda bu, Ziilhicceye rastlad1. Hz. Peygam
ber (s.a.) in (veda haccmdaki) hutbesindeki : Mul:J.akkak ki zaman; 
Allah Teala'mn g()kleri ve yeri yaratt1g1 §ekline donmii§tiir, sozii budur. 

Miicahid'in bu s6yledigi de §iiphelidir. Ziilka'de aymda olmu§Sa, 
Ebubekir'in hacc1 nas1l s1hhath olabilir? Allah · Teala : «Haec-I ekber 
giinii insanlara Allah ve RasUliinden bir iland1r. · M~hakkak ki Allah ve 
RasUlii artlk mii§riklerden uzaktlr.» (Tevbe, 3) buyururken bu nas1l 
miimkiin olabilir? Allah Teala'mn bu ayeti, Ebubekir'in haccmda ilan 
edilmi§tir. ~a yet Ziilhicce aymda olmasayd1 Allah Teala : «Haec-I ek- . 
ber giinii» buyurmazd1. Miicahid'in bu soyledikleri, senenin deveram ve 
iki senede bir ayda haccetmeleri haram aylan geciktirmeyi gerektir
mez. Haram aylan geciktirme, bunun di§mda vuku bulmu§tur. Onlar 
bir sene Muharrem aym1 helal sayar ve onun yerine Safer aYim haram 
k1larlard1. Senenin sonuna kadar aylann tertibi, sayiSI ve isimlerini de-
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gi§tirmeden devam ederlerdi. ikinci bir sene Muharrem aym1 haram 
sayarlar, onu haram olarak birak1rlard1. Ondan sonra Safer, Rebi', 
Rebi'. . . §eklinde son una kadar devam ederdi. Allah'm haram k1ld1gma 
sayJca uysunlar diye Muharrem aym1 bir sene helal, bir sene haram 
sayarlar ve bOylece Allah'm haram k1ldigm1 helal kiliDI§ olurlardl. On
lar bir senede dort ayin haram kllmmasma Sayica uymu§ olurlar, an
cak bir keresinde pe§pe§e gelen ii<; haram aydan uc;:iincusu alan Muhar·· 
rem aym1 haram sayarlar bir keresinde de geciktirerek Safer ayJna er
telerlerdi. ·Hz. Peygamber (s.a.~ in: Muhakkak ki zaman Allah'm gok
leri ve yeri yaratt1g1 giindeki §ekline donmii§tiir. Sene oniki aydlr. Bun
lardan dordii haramdir. U<;ii pe§pe§e alan Ziilka'de, Ziilhicce ve Muhar
remdir. (Dordunciisu de) Mudar'm Receb'idir, .sOzu hakkmda daha once 
konU§IDU§tuk. Yani aylann sayisi; haram olamn haram k1lmmas1 hu
sU.sundaki dur.um, sayJca ve pe§pe§e gelmede Allah'm kitabmda gec;:tigi 
uzeredir. Degilse araplann cahillerinin geciktirme ile baz1smm haram 
kilmmasmi baz1smdan ayJrmadaki uygulamalan gibi degil. En dogru
sunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Salih ibn Bi§r ibn Seleme et-Taberani'
nin.. . ibn Orner' den rivayetine ·gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasulu 
(s.a.) Akabe'de durdu. c;evresine Allah'm diledigi kadar miisluman top
land!. Lay1k oldugu §ekilde Allah'a hamdedip senada bulundu ve : Ha
ram aylan geciktirmek §eytandandtr ve kufru arttlrmaktan ba§ka bir 
§ey degildir. Bununla kafirler §a§Irtlhrlar. Bir sene helal, bir sene ha
ram sayarlar, buyurdu. Onlar Muharremi bir sene haram k1lar, Saferi 
helal sayarlar; bir sene de Muharremi helal k1lar, (Saferi haram sayar
lardi). !§te haram aylan geciktirme budur. 

Bu· konuda imam Muhammed ibn ishak Kitab es-Sire'sinde guzel 
ve faydali sozler etmi§ ve §oyle demi§tir : Araplara (haram) aylan ge
ciktirip onlardan Allah'm haram klld1gm1 helal, helal kildigim haram 
edenlerin ilki Kalemmes'tir. 0, Huzeyfe ibn Abd ibn Fukaym ibn Adiyy 
ibn Amir ibn Sa'lebe ibn Haris ibn Malik ibn Kinane ibn Huzeyme ibn 
Miidrike ibn !Iyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Meadd ibn Adnan'dir. On
dan sonra bu i§i s1ras1yla oglu Abbad, Abbad'm oglu Kala' ibn Abbad, 
onun oglu Umeyye ibn Kala' onun oglu Avf !bn i'rmeyye, onun oglu 
Ebu Surname Cunade ibn Avf yapmi§lar; Ebu Surname sonunculan ol
mU§ ve onun uzerine islam gelmi§tir. Araplar hacc1 bitirdiklerinde onun 
etra·fmda toplamrlar, o, onlarm arasmda hitab edel\; Receb, Ziilka'de ve 
Zillhicce aylanm haram kllar, bir sene Muharrem aym1 helal k1hp.._ 
onun yerine Safer ayim koyarak Allah'm haram k1Id1gma sayJca uysun 
diye bir sene onu haram kllard1. Boylece Allah'm haram k1ldigm1 helal, 
helal kild1jtlm da haram kilmi§ olurdu. 
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----- i Z A HI -------

Nesi kelimesi, liigavi, orfi, §er'i olmak iizere ii~ bakt§ ac;1smdan 
farkh anlamlara gelir. Ev\·ela a~Il 11\gatte Nesi; hem masdar ve hem Sl -

fat olur. Evvelemirde ( ~ ~ ) fi'linden 'masdar ( ~..,: L..:._,\...:. ) 
gelir ki esas manas1 te'hir etmek. geri btrakmak demektir. Nitekim 
( \A~ _,1 4.!1 :r ~ L. ) k1raetinde ( ~.Al...:; • \A_.;> jj ) ((geri _ btraktm
nz)) demektir. Ah~-veri~te vere.siye demek olan ( ~ ) ismi de bu 
masdardan almmt§tlr. Baz1 ahvalde te'hir artirma ile alakadar olur da _ 
te'hirin ya Ia:ztml veya melzumu bulunur. Mesela eceli te'hir, omrii ar
tirmadtr, bir seneye bir ay ziyadesi, diger seneyi bir ay te'hir eder. Bir 
ay te'hiri, seneyi tezyid olabilir. Bundan dolay1 nesi' masdan da, bazan 
tezyid manaslm miistelzim veya tezyide miiterettib olarak kullamllrsa 
da tam miiradifi olan esas manas1 te'hirdir. -Ve bunda tezyidin bulun
madtgt olabilir. Mesela aym sene ic;inde Muharrem ayt Safer, Safer ay1 
Muharrem farzedilerek bir te'hir ve takctim yap11lrsa; sene yine on iki 
ay kalmt§ bir ay artmlmamt§ olabilir. Bu nukteye mebnidir ki cumhur, 
orfi ve §er'i manada da esas olan en kat'i ve ~amil mana, te'hir manasi 
oldugunu ehemmiyetle ihtar ederler. Sonra nesi, bu te'hir manasmdan 
mef'iil manasma fa'il olarak ( • _,_:.,. ) yani muahhar manasma Slfat . 
olur. Makto.l manasma katil gibi. Bundan ba§ka fail manasma fail ola
rak nasi yani te'hir eden manasma da olabilir. Nitekim ((§ehid)) §ahid 
demek de olabilir me§hO.d demek de. ikinci olarak li.igatm orfiinde 
( ~I ) kelimesi, bu tic; mana ile alakadar bir isimdir. Birincisi mas
dar manasmdan ahnml§ olarak ozel bir te'hir ismidir ki ay, te'hir etmek 
demektir. ~oyle ki : 

Arablar oteden beri aylan, hakiki vechile kameri aylar olarak ta
myor ve seneyi kameri sene olarak on iki say1yorlard1. Hangi isimlerle 
sayarlarsa saysmlar, aylan ve seneleri kameri idi. ibrahim ve ismail 
(a.s.) zamamndan beri bu on iki aydan dort ay haram aylara riayet 
ediyorlar, bu aylarda yekdigerine ~apulculuk, gazve ve kttal yapmtyor
lar, taabbiidle me§gO.l oluyorlard1. Bu aylara o kadar hiirmet ediyorlardt 
ki; hatta bir adam babasmm katiline bile rast gelse el uzatmtyor, do- · 
kunmuyordu. Bu dort haram aym i...c:;e Ztilka'de Ziilhicce, Muharrem iic;ii 
((serd•> yani bir s1raya gore ardarda bulundugundan ge~imleri yalmz 
sava§maya dayah kabilelere boyle s1m ile ii<; ay sava§SIZ kalmak giic; 
gelmeye ba~lamt§ ve binaenaleyh sava~a fazla vakit btllmak ic;in bun
lardan birinin te'hiriyle aylarm strastm degi§tirmi§ler ve bu vesile ile 
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on iki ayda dort nisbetini ·de daha ~ag1 indirmek ve hacc1 dort mev
simden i§lerine gelen bir mevsimde tutmak ic;in alti ayd.a hirer hafta
dan yirmi dort ayda bir ay artmp geni§letmi§ler ve bu durumda bir 
sene on iki buc;uk ay i'tibar edilmek gerekirken aylanna kam.eri aylar 
olarak saJilabi~mek ve dart haram ·aylardan iic;iinun ardarda geli§ini 
devam ettirmek i<;in dort haftayr ikinci sene nihayetinde bir ay olarak 
toplaJip kebsederek bu seneyi on ii<; ay yapmi§lar ve binaenaleyh bu on 
uc;iincu ay senenin nihayeti olan Zii.lhicceyi ta'kib ettiginden hakikatte 
Muharrem olmak laz1m gelirken ·araya sokulmu§ diger bir ay i'tibar · 
edilib Muharrem, Safere te'hir olunarak gelen sene bir ay geriye atil
mi§ ve oundan dolaJI art1k aya c<Safer-i ahirl) denildigi gibi bu te'hir 
keyfiyetine · ( .L...:.I. ~. L.:. ) ve ( ..,L-JI ) 1tlak edilmi§, te'hir ~lu
nan Muharreme dahi ( ~I ) veya ( ~I ) denilmi§ ve bu on tic; 
ayhk sene, riesi senesi olmu§ ve bu suretle bilhassa haram aylan hedef 
alan nesi ve aylan te'hir adeti ihdas olunmu§, iki sene bir ay sayllmak 
la.Zim -gelen yirmi be§ ay, biri on iki biri on tic; ay i'tibar edilen iki 
seneye siki§tlnlrni§, yani miinecCimlerin ta'birince iki senede bir ay keb
sedilip sivi§tirilmi§ ve binaertaleyh on iki ayda dort ay olan haram aylar 
yerlerinden oynatildiktan ba§ka, on iki buc;uk da dart nisbetine dii§ii
riilmii§tii. Ve bu minval O.zere her iki senede bir ay nesi ile on iki nis
betinde on iki ay sirasiyla- bitirilerek yirmi be§ senenin tam bir senesi 
c;ahrur, yirmi d6rt sene yap1hr idi ki, bun')..ln on iki sertesi on iki§er ayhk 
seneler, on iki senesi on uc;er ayhk seneler oldugundan tam bir kameri 
sene bu on iki senenin ic;ine kaynar gider. Kameri sene yerine §emsi 
sene i'tibar edilmi§ olsa idi, bu bir kameri sene otuz tic; senede c;almnn§ . 
olacak ve bir ay en az fu; sehede bir nesi edilmi§ bulunacakti ve otuz 

I . 

tic; sene zarfmda §em..c:;i aylardan her biri §imdi bizde gariildtigii vech 
ile en az ii<; sene Muharrem, tit; sene Safer ilh. tic; sene Receb tic; sene 
Ramazan, tic; sene bayram, tic; sene Ziilhicce aylanna tesadiif edecekti. 
Halbuki Arablarda her aya iki§er sene dii§iiyor ve · yirmi dort senede 
devirtamam oluyordu, demek ki onlann esas 'i'tibar ettikleri· sene bizim 
hesabimizla bir gune§ yrlmdan di:irt be§ gi.in fazla · imi§, arada on gun 
degil yanm ay !ark gazetiyorlarmi§. 'Bun dan anla§Illybr · ki Ara,blann 
bu nesi'i baz1 takvimcilerin son zamanlarda zannettikleri gibi 0.<; se
nede bir ay kebseden Yahudi ve Kildani hesabmm ayru degildi, c;unku 
iki senede .bir ay kebsediyorlardl. Maamafih ayetin hangi kebs ohir!Sa 
olsun, liepsine §Amil oldugunu gorecegiz. Yirmi be§ senede bir senenin 
hacc1 . ve hiirmetleri hi<; icra edilmeksizin tamamen terk edilip SIVI§tml:. 
d1ktan ba§ka, haec ancak birinci pn \ki ayhk sene ile onu ta'kib eden 
ilk on tic; ayllk nesi senesinde vaktine isabet edebilir ve :mutebaki yirmi 
tic; senenin haec ve hiirmetleri hep vaktinin -dl§mda yapllnn§ olurdu. 

Tevbe, 3 
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Ve bu miiddet zarfmda aylarm hiirmetine hep kendilerinden ba§kasmda 
i'tfkad ve i'tibar edilerek kendi hiirmetleri helal sayllrp c;ignenmi§ · bu
lunurdu ve ancak yirmi be§ senenin yani onlann sayiSr ile, yirmi be§in
ci ve hakikatte yirmi altmcr sene ba§a donmii§, aylar yine hilka1~i vech 
ile yerine gelmi§, Muharrem Muharreme Ziilhicce Ziilhicceye donmii§ 
tam bir kameri sene olur. Ve o ~aman tekr8,r haec ve hiirmete isabet 
v-q~u bulurdu. Ve i§te Aleyhissalati.i Vesselam'm veda haccmd:a bu iki 
ayet mucebince nesiyi ibta~ edip ((Zaman; Allah'm gokleri yeri yarat
tr~ giindeki haline tekrar dondii)) buyurclugu, onuncu hicri nesi devri
nin son bulup ba§a dondiigii bir sene olmu§ idi. 

Velhasrl orfte masdar manasr ile ( ~I ) boyle ay g~riletmek 
demek olan bir ozel te'hirdi ki Arabda cereyan eden §ekli, bunun mahi
yeti degil ozel bir nev'i demektlr. Bunun Arabdaki §eklinden ba§ka diger 
suretleri de miimkiindiir. Her .kebs bir nesi ile alakadardrr. Fakat her 
nesi'in bir kebs olmasr laZim degildir, c;iinkii nesi aylarm adedinde ve 
senenin mikdannda hi<; bir artrrma ve eksiltme yaprlmadan Muharremi 
Safer, Saferi Muharrem, Ramazam Bayram, Bayrarm Ramazan yap
mak gibi miicerred bir takdim ve te'hir suretiyle de miimkiindiir. Hal
buki bunda kebs yoktur. Beyan olunacak §er'i m~na nokta-i nazann
dan miihim olan bu noktaya mebnidir ki miifessirlerin hepsi nesi'in 
esas manasr artlrmaya miinhasir olmayrp te'hir demek oldugunu bil
hassa ihtar eylemi§lerdir. 

Bu vech ile nesi'in birinci orfi manasr anla§rldlktan sonra gelelim 
ikincisine : 

Yukardaki izllhattan da anla§rldrgr iizere ( ~I ) bir de te'hir 
olunan aym kendisine rtlak edilmi§ bir isimdir ki asrl Iiigattaki mef'ul 
manasma filii anlammdan allnmi§tlr. Yukandaki tafsilattan da anla§l
acagr gibi Arablarda bu manaca ( ~\ ) Safer yaprlan Muharrem 
luyorclu. Gen;i Muharrem, Safere te'hir edilmekle gelen seminin bii
iin aylan da te'hir edilmi§ bulunuyordu. Ve binaenaleyh asrl Iii
ata gore bunlann hepsine nesi, ya'ni mensf1 demek sahih olur-

du. Fakat bunlarm te'hiri; ilkin · ve bizzat degH Muharremin te'hiri 
dolayrsryla ikinci olarak ve bilvasrta oldugundan orfte ( ~I ) ke
limesi te'hiri diger aylann te'hirine sebeb ye vasrta ittihaz olunan 
aym ismi olmU§tur ki bu da Muharrem idi. Daha ac;lkc;asr asrl Muhar
remden ibaret degil de bir sene on iic;uncii ay olarak Safer ba§ka bir 
ay sayrllp Muharremi Safere, Saferi Rebi''iil-'Evvele ilh: .. gerileten ve 

iger sene sayrlmayrb Saferi Muharrem sayd1ran ve bu minval iizere 
iitiin aylan dola§a!ak on· biririci srras~nda Ziilhlcceyi Muharrem, on 
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ikinri s1rasmda ise biitiin bir seneyi yutup Muharremi as1l Muharreme 
getiren ayd1r. Bu ay, kameri seneden biiyiik olmak iizere asll i'tibar 
edilen kameri olmayan senenin bir kameri sene aylanndan fazla alan 
ve bir aya balig almayan giinlerini daha ba§ta hesaba almay1p nesi ve 
te'hir ederek bir aya balig aldugu senede cem'edilmesinden miite§ekkil 
bir ay demektir ki bu, hesab alunup i ~tibar edildigi sene bu ikinci bir 
Safer say1hr. Muharem nesi alur, te'hir edilmi§ bulunur. Muharremin 
nesi'i hesaba allrup kaza edildigi senede bu te'hir edilmi§, nesi almw~ 
bulunur. Bunun i~in miifessirler bu. nesi aym1 bir Muharrem, bir Sefer 
diye gosterirler ki Muharremden murad, as1l veya i'tibari Muharrem 
demek aldugu gibi, Seferden murad da ba§ka bir Seferdir ki bu Sefer 
saylld1g1 sene Sefer, Muharrem; Rebi'iil-Evvel, Sefer alurdu ve yine 
bunun iGindir ki Kamus'ta . bu mana ile nesi ismini; cahiliyyet done
rninde te'hir edilen ay diye ta'rif etmi§tir. Bin;aklarmm kavlince orfte · 
nesi'in bu manas1 evvelkinin de esas1cilr. Birinci manada daha ziyade 
nesa yahud insa ma'ruftur. Bunlardan ba§ka ( ~~ ) ism-i fail mana
smda fail alarak nesi hesab ve her sene ba§ml i'lan eden nesi'ciye bir 
unvan olmak iizere dahi istimal edilrni§tir ki nasi" demektir. q.erc;:i bu 
mana me§hur degildir. Hatta ekseriyyet bunu zay1f addetmi§lerdir. 

i§te cahiliyyet devri araplarmda bilinen ( ~\ ) ismi, Slfa8Iyla 
bu manalarda mii§terek alarak kullamllyordu. Ve bu ayet, bunlardan 
her birine derece derece i§B.reti ihtiva ederek hepsini ibt'al eylemi§ ve 
oyle sebep ve niteliklerle belirleyerek ibtal eylemi§tir ki; bunlarm dela
letinden §eriatm gene! olarak tahrirn ve tekfir ettigi bir nesi manasi- . 
run ta'rifi has1l olmu§ ve bununla yalmz cahiliyyet devri araplanrun 
orfii alan ozel §ekliyle nesi degil, ayru §ekilde olmamakla beraber ayru 
illet ve manayi ic;:eren fiillerin de aym sebeble kiifrolacagml anlatml§
tlr. 

Ve ayetin oncesine ve sonrasma gore sevk edilmi§ alan nesi'in bu 
. §er'i mana iizerindedir ki burada asil tahkik edilmesi lazim gelen mana 

budur. Bu da ayetten biitiin vuzuhuyla anla§Ilacagi ·uzere araplarm 
orfiindeki nesi'nin zikrolunan U~ manadan hangisiyle olursa alsun, Zlm
nmda sabit ve batll olmasma sebep olan manadir . . Bu mana aym hiir
metini diger bir aya te'hir etmek, yani onda i'tibar ve i'tikad eylemek 
diye ta'rif edilmi§tir. Bu dagru almakla beraber eksiktir. Ayetin ba§I ve 
sonu i'tihanyla c;:Ikan sonuca gore bunu §6yle ta'rif etmek gerekecektir. 
Allah'm haram klld1g1 herhangi bir haram1 helal k1lmak maksad1yla 
vakit te'hiri, hatta a maksadla yap1lan herhangi bir te'hir veya artir
ma §er'i ahkamm ilgilendigi husus, once ve bizzat mlikellefin fiili oldu
gundan §er'i manada asl . olan masdar manas1d1r. Hernekadar ikinci 
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'1lana daha me§hur olsa da ayetten zahir olan mana; masdar manasl
dlr. Zira belli ki ki.ifr olan nesi; nesi edilen ay veya nesi yapan kimse 
degil, nesi yapmak i§idir. Bunun i9in mi.ifessirler bu · ayetteki nesi keli
mesinin dogrudan dogruya zahir bulunan manasmm masdarllk oldu~ 
gunu ve muahhar ay mam\s1 almd1g,. ~ekilde ziyade ktifre sebebdir, 
gibi bir te'vil gozetilmek lazlm gelecegini ve nasi' manasl da esasen 
me§hO.r olmad1gmi ve bu takdirde de (.<kliftirde ileri · gitmi~ fazla kafir,, 
manas1yla te'vil edilmek gerektigini ihtar etmi§lerdir. Maamafih bu 
manalar ayetten ibare yoluyla olmasa bile i~aret yoluyla al').la§Ildigmda 
da §tiphe yoktur. <;i.inki.i fi'lin hi.ikmti failin ve mef'O.li.in htikmtinu de 
gosterir. (Elmallll, M. Hamdi. Hak Dini Kur'an Dill, III, 2528- 2534). 

- -- -000- ----

38 - Ey iman edenler; size ne oldu ki: Allah yolunda 
elbirligi ile sava!?a 91k1n, denildigi zaman, yere c;:ak1hp kal
dinlz. Yoksa ahireti b1rak1p da dunya hayat1na m1 raz1 
oldunuz? Halbu,ki dl'mya hayatlmn ge<;imi ahiretin yanm
da pek azd1r. 

39 - Eger elbirligi ·ile c;:tkmazsanlZ; sizi elim bir azab
la azablandinr ve yerinize sizden ba~?ka bir kavim getirir.
Siz ona hie; bir !?eyle zarar veremezsiniz. Allah her ·1?eye 
Kadir'dir. 

Burada meyveleri ve golgeyi §iddetli bir yaz s1cagmda gtizel bulup 
Tebuk gazvesinde Allah Rasuli.i (s.a.) nden geride kalanlarm azarlan
masma ba§lamp Allah Teala §Oyle buyurur: Ey iman edenler, size ne 
oldu ki (Allah yolunda cihada 9ag,.nhp) : uAllah yolunda el birligi ile 
::ava§a 91km, denildigi zaman yere 9ak1hp kaldm1z. (Tembelle§tiniz ve 
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rahatllk, meyvelerin hO§lugu i~inde kalmaya meylettiniz.) Yoksa ahi
reti b1rak1p da diinya hayatma m1 raz1 oldunuz? (Bu i§i ahiret yerine 
diinyadan ho§m1d oldugunuz i~in mi' yaptm1z?) » Daha oonra .Allah 
Teala diinyadan sogutrria ve uzakla§tirma, ahirete te§vik sadedinde : 
'<cHalbuki diinya hayatmm ge~imi ahiretin yamnda pek azdir.» buyu
rur. imam Ahmed der ki : Bize Veki' ve Yahya ibn Said'in ... Fihr ogul
lan karde§i Miistevrid'den rivayetlerine gore Allah Rasulii (s.a.) : Ahi
retin yanmda diinya, sizden birinin parmagm1 denize daldirmasmdan 
ba§ka bir §eY degildir. Hele bir baksm (parmagmi denizi daldirmasi) 
kendine ne getirecek? buyurmu§ ve i~ret parma~m gO.stermi§tir. Ha-
disi sadece Miislim tahric etmi§tir. I 

ibn Ebu Hatim .der ki: Bize Bi§r ibn Miislim ibn Abdiilhamid el
Himsi'nin Hams'da... Ebu Osman'dan rivayetine ·gore; o, §oyle demi§
tir : Ebu Hiireyre'ye : Ey Ebu Hiireyre, Ba.Sra'daki karde§Ierimden senin 
§Oyle dedigini i§ittim : Hz. Peygamber'i : Allah Teala iyiligi bin kere bin 
iyilikle miikafatlandinr, buyurdugunu i§ittim. Ebu Hiireyre dedi ki : 
Bilakis Allah RasUlii {s.a.) niin: Allah, iyiligi ikibin kere bin iyilikle 
miikMatlandmr, buyurdugunu i§ittim, demi§ ve: «Halbuki diinya ha
yatmm ge~im.i ahiretiri yanmda pek azdir.» ayetini OkUmU§.tUr. Diinya
dan ge~en ve kalam Allah katmda pek azdir. Sevri «Diinya hayatmm 
ge~imi ahiretin yamnda pek azd1r.» ayeti hakkmda A'me§'in: Binitlinin 
a:z1~ ·gibi, dedigini nakleder. Babasmdan rivayetle Abdiilaziz ibn Ebu 
Hazim der ki: Olecegi zaman Abdiilaziz ibn Mervan: Kefenlenecegim 
kefenimi bana getirin, ona bakaYJm, dedi. Kefeni oniine konuldugun
da ona bakti ve §oyle dedi : Diinyada §Undan ba§ka geriye bJ.raktigun 
bir §ey var rm? Daha sonra · s1rtm1 doniip aglach. Ey (diinya) yurdu, . 

. yaziklar olsun sana. Senin ~ogun ne kadar az, azm ne kadar k1sa ve 
biz sende ne kadar aldanma i~indeyiz. 

Sonra Allah Teala cihad1 terk hususunda tehdidde bulunup: «Eger 
elbirligi ile ~Ikmazsamz Sizi elim bir azabla azahlandmr.» buyufur. 
ibn Abbas der ki : Allah RasUlii (s.a.) araplardan bir kabileyi cihada 
davet etti de $rdan ald1lar. Bunun iizerine Allah Teala onlara yag
mur vermedi. Bu onlann azab1 oldu. 

«Ve yerinize (peygamberine yard1m ve dinini kaim killl'}ak i~in) 
sizden ba§ka bir kavim . getirir.» Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle bu
yurmaktadir : «Eger (O'ndan) yiiz ~evirirseniz, yerinize sizden ba§ka 
bir kavmi getirir, sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar.» (Muham
med, 38) ,. « (Cihaddan geri durmamz, ag1rdan almamz ve yiiz ~evirme-

. nizle) siz, ona hi~ bir §ekilde zarar veremezsiniz. Allah her §eye (siz 
olmadan da dii§manlara kar§I peygamberine yardlm ve onu zafere ka
vu~turmaya) Kadir'dir.» Bu Ayet ile «Ag-Irllkll ve ag-IrhK.s1z olarak elbir-
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ligi ile t;J.km.» (Tevbe, 41), «Gerek Medine'liler i\!in, gerekse onlann 
~evresinde buluruui bedeviler it;in , Allah'm peygamberinden geri kal
mak, kendilerini ona tercih etmek yara§maz ... » (Tevbe, 120) ayetle
rinin «IMii'minlerin hepsi de seferber olacak degildirler. Her topluluk
tan bir taifenin dini iyi ogrenmek ve kendisine do'ndiiklerinde kavmini 
uyarmak iizere geri kalmaJan gerekmez mi?...» (Tevbe, 122) ayeti ile 
mensuh oldugu soylenmi§tir. Bu, ibn Abbas, ikrime, Hasan ve Zeyd 
ibn Eslem:den rivayet edilrn.i§.ti:. Bunu zikrettikten sonra ibn Cerir : 
Bu, ancak <Allah Rasulii (s.a.) niin cihada <;agmhgl, bu emir kendileti 
hakkmda taayyiin eden kimseler hakkmdad1r. ~ayet terketmi§ olsa
lardl, bu sebeple mutlaka azAba dut;ar kalacaklardl, der ki bu giizel 
bir a\!Iklamadlr. En dogrusunu· Allah bilir. - ' 

40 Eger siz ona yard1m etmezseniz; dogrusu Allah 
ona yard1m etmi~ti. Hani kafirler onu ~akarmi~lardi da, 
o ikinin ikincisiydi. Hani onlar magarada idiler ve hani o, 
arkada$Illa; uzulme, Allah bizim1edir, diyordu. Bunun uze
rine Allah ona seki:o.etini indirmi~ti, onu sizin gormedigi
niz ordularla desteklemi$ti. Ve kiifretmi$ olanlar1n. sozii
nii alc;altmi§ti. Allah'In kelimesi ise o en yiice oland1r. Al
lah Aziz'dir, Hakim'dir. 

Allah Tea.Ia buyurur ki: ((Eger siz ona (Allah RasUlune} yard1m 
etmezseniz, (muhakkak ki Allah Teala onun yardimciSidir, onun des
tekleyicisidir. 0, ona yeter. 0, onu korur. Nitekim) dogrusu Allah, ka- . 
firler onu (hicret y1h Mekke'den) ~1k_ard1klarmtla biz·zat yard1m etmi§ti. 
ikinin ikincisinden ibaretti.» Mii§rikler Hz. Peygamberi oldiirmeye ve
ya hapsetmeye veya siirgiin etmeye kalkl§tlklannda; o, onlardan ka\!a
rak sadlk arkada§l Ebubekir ibn Ebu Kuhate ile beraber t;Ikmi§ 
ve pe§lerinden onlan aramak iizere t;Ikanlar geri donsiinler diye u~ giin 
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Sevr magarasma s1gmm1i?tl. Sanra Medip.e'ye dagru yurumii§lerdi. Ebu
bekir (r.a.) anlardan birisi kendilerinin farkma vanr da anlardan Allah 
Rasulu'ne bir eziyyet ula§lr diye karkmaya ba~laml§, bunun uzerine Hz. 
Peygamber anu sakinle§tirip : Ey Ebubekir, u~uncUleri Allah alan · ilti 
ki§i hakkmda ne samyarsun? buyurmu~tu . Nitekim imam Ahmed der 
ki : Bize Affan'm . .. Ebubekir'den rivayetine gore. a, ~byle dem:i§tir : 
Biz magarada iken Hz. Peygamber (s .a .) e : $ayet anlardan birisi ayak
lanna baksayd1, muhakkak bizi ayaklan altmda gorurdu, dedim de a: 
Ey Ebubekir, uc;uncUleri Allah alan iki ki~i hakkmda ne samyarsun? bu
yurdu. Hadisi, Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tahric etmi~lerdir. Bu 
sebepledir ki Allah Teala : ((Bunun uzerine Allah ona (iki gor"ii&ten me§
hur alanma gore Hz. Peygambere) sekinetini indirmi§ti. ,, buyurmu§tur. 
Sekinetin Ebubekir ilzerine indirildigi de soylenmi§tir. Bu gorii§ ibn Ab
bas ve ba§kalarmdan rivayet edilmi§ olup onlar : Zira Allah Rasulii 
zaten sekinet uzere idi, derler. Ancak bu. o durumda onun iizerine ye
niden sekinet in.dirilmesine mani degildir. Bu sebepledir ki : «Onu sizin 
gormediginiz (meleklerden mute§ekkil) ordularla desteklemi§ti ve kuf
retmi§ olanlann sozunu alc;altm1~t1. Allah'm kelimesi ise o, .en yiice 
oland1r.n buyurmu§tur. ibn Abbas burada ((Kufretmi§ olanlarm so
zilnnden §irkin, ccAllah'm kelimesinnden maksadm ise kelime-i tevhid 
oldugunu sayler. Buhari ve Muslim'de Ebu Musa el-E§'ari (r.a.) den 
rivayet edildigine gore; Allah Rast'Uu (s.a.) ne kahramanllk, hamiyyet 
ve riya ic;in sava§anlardan hangisinin Allah yalunda aldugu sorulmu§tu. 
Kim .sadece Allah'm kelimesi en yuce alsun diye sava§Irsa ; i§te o, Allah 
yalundad1r, buyurdu. «Allah (intikammda, yard1mmda) Aziz'dir. (Tn
rafJ giic;ludur. O'na s1gman haksizllga ugramaz. Hitabma sanlmakla 
karunan haks1zhga urgamaz. Sozlerinde ve i§lerinde) Hak1m'dir:n 

41 - Gerek hafif, gerekse ag·1rhkll olarak elbirligiyle 
Qlkm, mallann1z ve nefisleriniz ile cihad edin. Eger bilir
seniz bu; sizin i<;in daha haYirhd1r. 

Hafif ve Aguhkh Sava'? 

Siifyan es-Sevri'nin babasmdan. anun da Ebu Duha Muslim ibn 
Sabih'den rivayetine gore, ((Gerek hafif, gerekse ag1rllkh alarak elbirli-
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giyle ~1km.n ayeti Berae suresinden ilk nazil alan ayettir. Mu'temir ibn 
Siimeyman'm babasmdan rivayetine gore; a, §Oyle demi~tir: Hadrami'
nin sand1gma gore ana insanlardan baz1larmm, hasta veya ya§ll almas1 
sebebiyle : (Geride kalmakla) giinahkar almad1m, dedigi ve bunun iize
rine Allah Teala'mn : ((Gerek hafif, gerekse ag1rllkh alarak elbirligiyle 
<;lkm.n ayetini indirdigi zikredilmi§tir. 

Allah Teala kitab ehlinin katirlerinden Allah dii§mam rumlarla sa
Va§ i~in Tebuk gazvesi Ylll Allah Rast'l.lii (s.a.) ile birlikte gene! sefer~ 

berligi emretmi§ti. Siirur ve i.steksizlik, zarluk ve kolayhk a!mak iizere 
her durumda Allah Rasulii ile beraber ~Ikmak mii'minlere zarunhi ve 
vacib k1lmm1§ ve : ((Gerek hafif, gerekse ag1rhkll alarak elbirligi ile c;I-
km.n buyurulmu§tur. . 

Ali ibn Zeyd'in Enes'den, anun da Ebu Talha'dan rivayetine gore a, 
ccGerek hafif, gerekse ag1rhkll ... n ayetinden arta ya§hlar ve genc;leri an
laYIP : Allah hie; kimseyi ma'zur gormemi§tir; demi§ ve ~am'a c;1k1p ol
diiriiliinceye kadar sava§ffil§tlr. Bir rivayete gore ise Ebu Talha Berae 
suresini akumu§ ve : ((Gerek hafif, gerekse ag1rhkh alarak elbirligi ile 
c;1km. Mallanmz ve nefisieriniz ile cihad edin.n ayetine gelince : Gorii
yarum ki Rabbmnz, ihtiyan ve genci ile elbirligi ile <;>Ikmam1z1 emredi
yar. · Ey agullanm, beni techiz ediniz, demi§ti. Ogullan : Allah sana rah
met eylesin. Sen oliinceye kadar Allah Rasulii ile birlikte harbettin. 
Oliinceye kadar Ebubekir'le harbettin. Oliinceye kadar Orner ile har
bettin. ~imdi biz senin yerine · harbederiz, dedilerse de kabul etmedi, de
niz sava§ma c;1ktl ve oldii. Ancak dakuz gun sanra anu defnedebilecekleri 
bir ada bulabildiler. (Cesedi) hie; degi~memi§ti. Onu (kar~Ila§tlklan bu) 
adaya defnettiler. 

ibn Abbas, ikrime, Ebu Salih, Hasan el-Basri, ~imr lbn Atiyye, Mu
katil ibn Hayyfm, ~a'bi ve Zeyd ibn Eslem'den rivayete gore anlar, 
((Gerek hafif, gerekse ag1rhkll alarak elbirligi ile c;Ikm.n ayetinin tefsi
rinde : Orta ya§hlar ve genc;ler, demi§lerdir. ikrime, Dahhak, Mukatil 
ibn Hayyan ve birc;oklan da boyle soylemi§lerdir. Miicahid ise : Genc;Ie1 
ve ihtiyarlar, zenginler ve yoksullar, demi§tir. Ebu Salih ve ba§kalan 
da boyle demi§tir. Hakem ibn Uteybe de : Me§gul olanlar ve almayan
lar, demi§tir. Avfi ccGerek hafif, gerekse aguhkh alarak elbirligi ile <;1-
km.n ayeti hakkmda ibn Abbas'm : istekli veya isteksiz alarak elbirligi 
ile c;1km. demi§tir. Katade de boyle sayler. Miicahid'den rivayetle . ibn 
Ebu Necih (( Gerek hafif, gerekse ag1rhkh alarak elbirligi ile <;1km.>> ayeti 
hakkmda §Ciyle der : Onlar : ic;imizde ag1r, muhtac;, c;ok i§i alanlar var. 
Kiminin de i§i c;ok dagm1k, dediler de, Allah Teala bu ayeti indirip ge
rek hafif, gerekse a~rhkh alarak elbirligi ile c;1kmalanm emredip bu 
hususta hie; bir mazereti ve anlann bu s67.Jerini kabul etmedi. Hasan 
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ibn Ebu'l-Hasan el-Basri de buray1; zorlukta ve kolayhkta, §eklinde an
larm§tir. Biitun bunlar, ayetin umumi olU§Unun birer neticeSi ve gere
gidir. ibn Cerir de bu g6rii§ii tercih etmi§tir. imam Ebu Amr el-Evzai 
der ki: Eger sefer Rum tarafma ise insanlar oraya agirhksiz ve binitli 
olarak, §U sahillere dogru ise ai?;lrhksiz ve agirllkh, binitli veya yaya 
olarak ~Ikmi§lardir. Bu ifade, · meseleye bir a<;Iklama getii'IIli§ oluyor. 
ibn AbbaS, Muhammed 'ibn Ka'b, Ata el-Horasani ve ba§kalarmdan ri
vayete gore bu ayet: «Her topluluktan bir taifenin ... geri kalmalari 
gerekmez mi?» (Tevbe, 122) ayeti ile mensuhtur ki bu h~usa. ilerde 
temas edilecektii. Siiddi, «Gerek hafif, gerekse ai?;Irhkll olarak elbirligi 
ile ~Ikm.» ayeti hakkmda §Oyle der: Zengin v_e. fakir, gii~lii ve zayu 
olarak. -Bir gun ·Hz. Peygambere bir adam gelmi§ti. Onun Mikdad ol
dugunu soylerler. iri ve §i§mandL (:Bu durumundan) §ikayetle kendi
sine izin verilmesini istedi de kabul etmedi. i§te o giin ((Gerek ha-fif, ge
rekse agirhkh olarak ~Ikin.» ayeti nazil oldu. Bu ayet nazi! oldugunda 
bu durum insanlara ag1r geldi de Allah Teala bu ayeti : «Zaytflara, has
·ta:lara ve harcayacak bir §eyleri bulunmayanlara, Allah'a ve Raswiine 
sadlk kald1k~a bir. sorumluluk yoktur.» (Tevbe, 91) ayeti ile neshetti. 

ibn Cerir der ki :_ Bana Ya'kub'un ... Muhammed'den rivayetine 
gore o, §oyle demi§tir : Ebu Eyyub Allah Rasulii (s.a.) ile beraber Bedir'
de bulunmu§ ve bir sene di§lhda miisliimanlann hi~ bir gazvesinden 
geri kalma,mi§tlr. Q, §Oyle dermi§ : Allah Teala : uGerek hafi-f, gerekse 
ag1rhkh olarak elbirligi ile <;Ikm:>> ·buyuruyor. Ben ise ai?;lrhkh ve agir
hksl'z oldugumu samyorum. 

ibn Cerir der ki: Bana Said ibn Amr'm ... Ebu R3.§id el~Hubrani'-'. . den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) nun atliSI 
Mikdad ibn Esved'i H1ms'da sarrat sandiklarmdan bir sandli?;ln iizerin
de oturur buldum. Viicudu biiyiik~e oldugu i~in sandlktan di§ari ta§I
yordu. Ve sava§a gidiyordu. Kendisine: Muhakkak ki Allah .Teala seni _ 
ma'zur gormii§tiir, dedim. ~oyle cevab verdi : Bize el-Buhlls (Tevbe su
resi) gelmi§tir. ccGerek hafif, gerekse ai?;lrhkh olarak elbirligi ile ~Ikm.i> 

Hariz'in Hibban ibn Zeyd'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : 
H1ms valisi alan Safvan ibn Amr ile beraber Efsus taraflarmdaki Ce
racime (~am nabatileri) iizerine sefere ~1km1§tlk. D1ma§k halkmdan 
ka§lan gozleri iizerine dii!?mii§ pir-i fani bir ihtiyara rastlad1m. Hii
cuma katllanlar i~inde biniti i.izerindeydi. Ona dogru ilerledim ve : 
Ey amca, Allah seni ma'zur gorrnii§tiir, ctedim. Ka§lanm kald1rd1 ve: 
Ey karde§im oglu, Allah Teala bizim ag1rhkh ve agirhksiz olarak sefere 
~Ikmamizi emrediyor. Allah Teala kimi seviyorsa; onu imt.ihari eder. 
Sonra geri b1rak1r. Allah Teals. kullanndan ancak §ukreden, sal:;>rederi, 
zikreden ve yalmz Allah'a ibadet edenleri imtihan eder, dedi. 

Tevbe, 41 
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Sonra Allah Te8JA., kendi yolunda !JllA.kta. bulunmaya, O'nun ve 
Rastllfuliin hO§midlugu i~in canlan fedA. \tmeye t~vik edip: (IMallarl
:llZ ve nefisleriniz (canlanruz) ile cihAd edin. Eger bilirseniz bu; sizin 

in daha hayirhdlv> buyurur. Bu, sizin i~in dfulyada ve ahirette en 
. ytrh olandtr. ZirA. siz, az bir harcamada bulunuyorsunuz. All~h TeA.lA. 

irette sizin i~in haZirlamakta oldugu §erefe ilaveten diinyada "d\1§
:naruruztn mallanru da size ganimet olarak vermektedir. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.) : Allah TeA.lA., kendi yolunda cihA.d edeni oldiigii tak
dirde cennete koymayt veya elde etmi§ oldugu ecir ve ganimetle evine 
:iondiirmeyi tekeffill etml§tir, buyurmu§tur. Yine bu sebepledir k1 Allah 

eala: ccHO§unuza gitmedigi halde, cihA.d iizerinize farz kllmmt§tll'. 
Bir §eY hO§unuza gitmedigi halde sizin i~in haytrh olabllir. Bir §eY de 

unuza gittigi halde sizin i~in kotii olabilir. Allah bilir, siz bilmezsi
nlz.>> (Bakara, 216) buyurmu§tur. tmam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu 
u hadis-1 §erif de bu kabildendir : 0 der ki ·: Bize Muhammed ibn Ebu 
diyy'in ... Enes'ten rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) bir adama: 
tisliiman ol, buyurmU§tu. Adam: Kendimi isteksiz buluyorum, demi§, 
llah Rastllii : tsteksiz dahl olsan miisliiman ol,. buyurmu§tu. 

) . . 
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42 - Eger kolay bir kazanc; ve orta bir sefer olsaydl; 
!bette senin arkana du~erlerdi Fakat zorluk onlara 

uzak geldi. Kendilerini helak ederek : Gucumuz yetseydi, 
herhalde biz de sizinle beraber Qtkardlk, diye yemin ede
ceklerdir. Allah biliyor ki; onlar muhakkak yalanc:Llardrr. 

Allah TeAlS. burada Tebuk · gazvesinde Hz. Peygamber (s.a.) den 
eride kalan ve bu lronuda kendisinden izin istedikten sonra Hz. Pey
amber (s.a.) ile birlikte ~Ikmaytp oziirlii olmadlklan halde kendileri

nin oziirlii olduklariru belirterek oturanlara tevbihde bulunuyor ve : 
Eger kolay bir kazan~ -ibn Abbas'm sayledtgine gore yakln bir ga.

nimet- ve orta (yakln) . bir sefer olsaydl, elbette senin arkana d~er 
bunun i~in seninle birlikte gelir) lerdi. Fakat (§am'a kadar olan me
te) onlara uzak geldi. (Onlara dondiigiinde size) kendllertni helA.k 
ercesine: GUciimiiz yetseydi, (ma'zeretlerimlz olma.saydl) herhalde 

Tefsir, C. VII F. 220 
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biz de sizinle beraber <;1kard1k, diye yemin edeceklerdir. Allah biliyor kl 
onlar n1uhakkak yalanc1lard1r.n 

43 - Allah seni affetsin . Dogrular sana besbelli olup 
yalancllan bilmeden once neden onlara izin verdin? 

44 - Allah'a ve ahiret gunune iman edenler, geri 
kalmak i<;in senden izin istemezler ki mallanyla ve can
lanyla cihad etsinler. Allah m.iittakileri bilir. 

45 - Senden ancak Allah'a ve ahiret giiniin:e inan
mayanlar ve kalbleri ~iipheye dii~i1p, ~iiphelerinde boca 
layanlar izin isterler. 

S~vrujtan Ka~mak t~in lzin tsteyenler 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Avn'dan rivayetine 
gore o, §oyle demi§tir: Siz bundan daha gtizel bir azarlama i§ittiniz mi? 
Azarlamadan once af ile ba§hyor. · Ve buyuruyor ki : «Allah seni affet
sin. Neden onlara izin verdin?>> Mtiverrik el-icli ve ba§kalan da boyle 
s6ylemi§lerdir. Katacte der. ki : Sizin de i§ittiginiz gibi Allah Teala pey
gamberini azarlaml§, sonra Nf1r suresindeki : ~<Bir tak1m i§leri i~in sen
den izin isterlerse, ic;lerinden dilectigine izin ver.n (Nur, 62) ayetini 
indirerek diledigine izin verme ruhsatlm vermi§tir. Bu a~1klama Ata el
Horas~ni'den de rivayet edilmi§tir. Miicahid ise bu ayetin Allah Rasu
lti'nden izin isteyin. Eger size izin veri:tse oturun. izin vermezse yine 
oturun, diyen bir klSlm insanlar hakkmda nazil oldugunu sayler. Bu se
bepledir ki Allah Teala: (( (Ma'zeret gostermede) dogrular sana besbelli 
olup yalancllan bilmeden once neden onlara izin verdin?» buyurmmj
tur. Allah Teala mealen buyurur ki : Senden izin istediklerinde; bu ko
nuda sana uyduklanm bildirenlerden_ dogrularla yalanc1lan aytrdede
bilmen ic;in ke§ke onlardan hie; birisine izin vermeseydin. Onlar, kendi-
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lerine .izin vermesen dahi sava§tan geri kalmada zaten 1srarlld1rlar. Bu 
sebepledir ki Allah Teala; Allah'a ve RasUliine iman eden hit; kimsenin 
sava§tan geri · kalma hususunda izin istemeyecegini haber vermi§ ve 
~oyle buyurmu§tur : ~<Allah'a ve ahiret guniine iman edenler (sava§tan) 
geri kalmak ir;in senden izin istemezler, ki mallanyla ve canlanyla ci
had etsinler. (Zira onlar, cihad1 bir ibadet olarak gorur ve ~agmldlk
lannda ko§arak emre uyarlar.) Allah muttakileri bilir. Senden ancak 
Allah'a ve ahiret guniine inanmayan (ahiret yurdunda amelleri ir;in 
Allah'm sevab1m ummayanlar) ve kalbleri (senin kendilerine getirdik
lerinin Slhhatinde) §lipheye dli§U.p, §Uphelerinde bocalayan (§a§kmllk 
ir;inde olan, bir ad1m ileri bir ad1m geri atanlar, herhangi bir §eyde 
sabit kadem olmayanlar) izin isterler.'' Onlar §a§km, hehik olmu§ bir 
kavimdir. Ne ona, ne de buna meylet.mezler. Allah'm saptmhgma el
bette sen bir yol bulamazsm, 

46 - Eger onlar cti.kmak isteselerdi; elbette bunun 
ic;in haz1rhk yaparlard1. Fakat Allah onlann . davrani~la

nm c;irkin gordii de kendilerini ahkoydu. Ve : Otu:r.un otu
ranlarla beraber, denildi. 

4 7 - Eger onlar da aran1zda c;1ksalardi size ~er ve 
fesad1 arttlrmaktan ba$ka bir ~ey yapmazlar ve araruza 
m uhakkak bfr fitne sokmak isteyerek ko~arlardi. 1c;inizde 
onlara iyice kulak verenler de var. Allah zalimleri c;ok iyi 
bilendir. 

Allah Teala buyurur ki: ~<Eger onlar (seninle beraber sava§R) 9Ik
mak· isteselerdi; elbette bunun ir;in haz1rhk yaparlard1. Fakat Allah 
Teala onlarm davraru§larmt (katmdan bir takdir olarak seninle bir
likte 91kmalanm sevmeyip) 9irkin g()rdu de kezidilerini allkoydu. Ve: 
(Takdir geregi) oturun oturanlarla beraber, denildi.n Sonra Allah Teala 
onlann inananlarla birlikte· 91kmalanm nic;in ho§ gormedigini beyanla 
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I]Oyle buyurur: ((Eger onlar da araruzda t;Iksalarch size §er ve rfesadi . 
arttlrmaktan ba§ka bir §ey yapmazlarch. (Zira onlar, terkedilmi§ kor
kaklardJ.r.) Ve aramza mtihakkak bir fitne sokmak isteyerek kO§arlar
ch. (Araruzda Jroguculukla, dii§manhk, nefret ve fitne meydana gelmesi 
i~in · t;ah§Irlardl.) 'it;inizde onlara iyice kulak verenler (onlara itaat 
eden, · sOzlerini giizel bl;l.lup onlarm halini bilmemekle birlikte onlann 
nasihatlanru kabul · eden) de var.)) Bu ise inananlar arasmda bir §er 
ve biiyiik bir fesad meydana gelmesi netice8ini dogurur. 

Miicahid, Zeyd ibn Eslem ve ibn. Cerir : ccit;inizde ortlara iyice kulak 
verenler de var.)) i~inizde onlar it;in haberleri dinleyip onlant ula§tiran 
casft.slar var, derler ki bu a~Iklama ile ayetin onlarm inananlarla bir
likte t;Ikmalanna has olmas1 oze11igi kalmanu§ olur. Bilakis bu, l;>iitiin 
durumlar it;in geneldir. Birinci anlam, ayetin aki§I ile mii:hasebettar 
olmas1 ba.klmmdan daha kuvvetlidir. Katade ve orum di§mdaki miifes-
sirler bu gorii.§tedirler. · · 

Muhan,uned ibn 'ishak der ki: Bana ula§tigma gore; izin isteyenler 
Abdullah 'ibn tibeyy ibn Sehil ve Cedd ibn Kays olup bunlar, kavimleri 
it;inde e§riftan idiler. ~llah Teal a onlann 'inananlarla birlikte t;Ikmalart 
halinde ordu it;inde fesAd ~Ikaracaklarmi bildigi it;in onlan geri b1rak-· 
J1U§tlr. Hz. Peygamberin ordusunda kavimleri i~inde §eref sahibi olduk
lari i~in onlara sevgi besleyen ve t;agnlanna itaat edecek bir kavi:h1 
vardi. 1Allah TeAia: cci~inizde onlara iyice kulak verenler de var.>> bu
yurmU§tur. Sonra Allah Teala ilminin kemaline i§aretle: «Allah zalim
leri t;ok iyi bilendir.)) buyurup onlara; olacaklan, olmayamn §ayet ol
saydJ. nasil olaca.gtru en iyi bilen oldugunu · haber vermi§tir. Bu sebep
·ledir ki Allah TeAla : «Eger onlar da aramzda t;Iksalardl size §er ve fe
sach arttirmaktan ba§ka bir §ey yapmazlardl.l> buyurup §ayet t;Iknu§ 
qlsalarch hallerinin nasll olacagm1 habe:.:- vermi§tir. · Bununla birlikte 
onlar ~Ikmami§lardir. Allah Teala ba§ka ayetlerde .de §Oyle buyurmak- . 
tadir : «Eger geri dondiiriilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere 
doneceklerdir. Dogrusu onlar yalancilardir.)) (En'am, 28), «§ayet Allah 
onlarda bii:' haytr gorseydi onlara i§ittirirdi. Eger i§ittirmi§ olsayd1, yine 
de yiiz ~evirenler olarak arkalanm donerlerdi.n (Ental, 23), cc§ayet on
lara: Kend~nizi feda edin, yahut; memleketinizden t;Ikm, diye emret
mi§ olsayd1k, pek az1 miistesna bunu yapmazlardi. Kendilerine ogiit 
verilen §eyleri yerlne getirseydiler elbette bu; haklarmda t;ok hay1rh 
ve siireklillk a~ISmdan daha saglam bir hareket olurdu. 0 takdirde on
lara kat1m1zdan biiyiik bir miikAfat verirdik. Ve §iipPesiz 'Onlari dogru 
yola eri§tirirdik.>l (NisA., 66 - 68). Bu husllsta ayetler pek t;oktur. 
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48 - Andolsun ki, onlar daha once de fitne aranu~
lar ve sana kar~1 bir takrm i~ler c;;:evirmi~lerdi. Nihayet 
Hak ortaya c;;:lkt1 ve onlar istemedikleri halde Allah'1n emri 
galib geldi. 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ni miinaf1klara kar§~ te§vik ederek: . 
<<Andolsun ki onlar, daha once de fitne ararm~lar ve sana kar§I bir ta
kun i§ler ~evir~lerdi.» buyurur. Onlar uzun siire senin dinini yardlm
SlZ b1rakmak, unutturmak, sana ve ashabma kar§I hileler diizenlemek 
ic;in dii§iinmii§ler, ar~tirmi§lardir. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) in !14edi
ne'ye geli§inin b~lang~cmdadir. Biitiin araplar ona kai'§I birle§~. 
Medine yahudileri ve miinatiklari onunla miicadele etmi§lerdir. Allah · 
Teala Bedir giinii ona yard1m edip keliinesini yuceltince Abdullah ibn 
i.Jbeyy ve arkada§lari : Bu; ilerlemi§, geli§mi§ bir i§tir, de~ler ve zahi
ren islam'a girmi§lerdi. Allah Teala ne zaman islam'1 ve islam ehlini 
aziz k1lsa; bu, onlan ofkelendirir ve kendilerine ' Izchrap verirdi. Bu se
bepledir ki Allah Teala : ,,Nihayet Hak ortaya <;Iktl ve onlar isteme
dikleri halde Allah'm emri galib geldi.,, buyurmu§tur. 

- ~ 
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~'.!~~tc ::J\_ 
49 - Onlardan kimi de vard1r ki : Bana izin ver, beni 

fitneye .dii~iirme, der. lyi biliri. ki; onlar, fitne ic;;:ine dii~mii~
lerdir. Ve muhakkak ki cehennem kafirleri c;;:epec;;:evre ·ku
~atiCidrr. 

Allah Tea.Ia buyurur ki : <<(Ey Muhammed, miinA.fiklardan) ·onlar-. 
dan kimi de vardlr ki : Bana (sava§tan geri kalmam ic;in) izin ver . . 
ROm kad1nlarmdan cariyeler (gene; k1zlar) lle beni tecriibe etme, der. 
!yi bilin ki; onlar, (bu sozleriyle) fitnenin ic;ine dii§mii§lerdir.,, Muham-

··: 
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med ibn ishak'm Ziihri kanallyla ... As1m ibn Orner ibn Katade ve ba~
kalarmdan rivayetine gore; onlar, ~oyle demi~lerdir: Bir giin Allah 
Rasulii (s.a.) (sav~ i~in) techizatlanm1~ halde iken Seleme ogullanmn 
kard~i Cedd ibn Kays'a: Ey Cedd, bu sene Asfar ogullan sav~1 i~in 
var m1Sm? diye sormu§tU. 0 : Ey Allah'm el~isi, bana izin verip beni 
fitneye dii§iirmesen. Allah'a yemin olsun ki kavmim kadmlardan ho~
lanmada benden daha ~iddetlisi olmad1gm1 iyi bilir. Asfar ogullan ka
dmlanm •goriirsem onlara sabredemeyecegimden korkuyorum, dedi. Al
lah ·Rasulii (s~a.) ondan yiiziinii ~evirip : Sana izin verdim, buyurdu. 
i~te ((Onlardan kimi de vard1r ki bana izin ver, beni fitrteye dii§iirme 
der.,, ayeti Cedd ibn Kays ha~kmda nazil olmu§tur. Dogru olmad1g1 
halde Asfar oguUar1 kadmlan11dan korktugunu s<>ylemi§tir. Halbuki 
Allah Rasulii (s.a.) nden geride kalmas1 ve kendini ondan uzakla~tlr
masi sebebiyle i~ine dii§mii§ oldugu fitne digerinden ~ok daha biiyiik- . 
tiir. Bu ayetin Cedd ibn Kays hakkmda nazil oldugu ibn Abbas, Mii
cahid ve bir ~oklanndan rivayet edilmi§tir. Bu Cedd ibn Kkys, Seleme 
ogullarmm e§rafmdan idi. Sahih bir hadiste belirtildigine gore; Allah 
Rasulii (s.a.), Seleme ogullarma : Ey Seleme ogullan, efendiniz kim
dir? diye sormU§, onlar : Cedd ibn Kays'd1r. Ama biz onu cimri biliriz, 
demi§lerdir; Bunun iizerine Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurdu : Hangi 
hastallk cimrilikten daha §iddetlidir? Fakat sizin efendiniz §U beyaz, 
comei't gen~ Bi§r el-Bera ibn Ma'rur'dur. Allah Teala: <eVe muhakkak 
ki, cehennem kafirleri ~epe~evre ku§atlCidlr.,, buyurur ki onlar ic;in 
oradan ka<;acak, s1gmacak bir yer yoktur. 

50 - Eger sana bir iyilik erh;irse; bu onlan fenala~tl
nr. Bir kotiiliik eri~irse de derler ki: Biz daha onceden ted
birimizi almi~Izdrr. Ve sevinerek doniip giderler. 

51 - De ki : Allah'In bizim ic;in yazd1g1ndan b~kas1 
'bize eri~mez. 0 bizi~ Mevlamizdir. Onun ic;in mii'minler 
Allah'a tevekkiil etsinler. 

' . 
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Allah Teala peygamberine · onlarm du~manhklanm haber veriyor. 
Zira ne zaman ((Sana bir iyilik (peygamberi ve ashabm1 sevindiren, du~
manlara kar~1 bir fetih, bir yanhm ve zafer) eri~irse; bu onlan fena
l~tmr. Bir kotilluk e~irse de derler ki: Biz daha onceden (ona uy
mamak, tabi olmamak suretiyle ka<;mlp) tedbirimizi almi~Izdir_ Ve se
vinerek donup giderler.)) Allah Teala onlann bu tam du~manhklarma 
nas1l cevab vereceklerini Rasulu (s.a.) ne bildirip ~oyle buyurur: (((On
lara) de ki: Allah'm bizim iGin yazdigmdan ba§kasi bize eri§mez. (Biz 
O'nun dilemesi ve kaderi altmdaytz.) 0, bizim Mevlam1z (efendimiz 
ve sigmag1m1z) d1r. Onun i<;in mu'minler Allah'a tevekkill etsinler., 
Yani biz O'na tevekktil ederiz. 0 bize yeter. Ne guzel Vekil'dir 0 . 

52 - De ki : Bize iki gi.'tzelligin birinden ba~ka bir ~e
yin . gelmesini mi bekliyorsunuz? Halbuki biz, Allah'm 
kendi katlndan veya bizim elimizle size bir azab getire · 
cegini bekliyoruz. Oyleyse bekleyin, dogrusu biz de sizinle 
beraber bekleyenlerdeniz. 

53 - De ki: Gerek istekli, gerek isteksiz olarak infak 
edin, nas1l olsa kabul edilmeyecektir. Ciinkii siz, gerr;ok
ten fas1khk eden bir kavim oldunuz. 

54 - Verdiklerinin onlardan kabul edilmesini engel
leyen ~udur: Onlar, Allah'a ve Rasuliine kiifretmi~lerdir. 
Namaza tembel tembel gelirler ve mallarm1 da istemeye 
istemeye infak ederler. 

Allah Teala buyurur ki: <<(Ey Muhammed, onlara) de ki: Bize iki 
guzelligin -ibn Abbas, Mucahid, Katade ve ba§kalanmn belirttigine 
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gore §ehidlik veya siZe kaJ'§l zafer- birinden bqka bir §eyin mi gel
mesini bekliyorsunuz? Halbuki biz, Allah'm kendi katmdan (bir musi
bete sizi dd~A.r kllmasmt) veya bizim elimizle (sizt esir etme veya ol
dilrme Ue) · size bir azA.b getirece~lni bekliyoruz. Oyleyse bekleyin, dol
rusu biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.,) 

Allah TeA.lA. buyurur ki : ceDe ki : Gerek Lstekli, gerek Lsteksiz ola
rak infA.k edln. (isteyerek veya ho§lanmayarak ne harcarsamz harca
ym, ne nafaka verirseniz verin) nas11 olsa kabul edllmeyecektir. Cilnkil 
siz, ger~ekten fb1k11k eder bir kavim oldunuz.)) Sonra Allah TeA.lA. on
lardan bUnun kabul edilmeme sebebini beylnla: ccZira onlar, Allah'a 
ve Rasdliine kilfretmi§lerdir.)) buyurur. Ameller 'tse ancak imln fie sa
hlh olur. ccNamaza tenibel tembel gelirler.)) Onlann . amelde ne niyyet
leri ve ne de s1hhatli bir maksadlan yoktur. ccVe mallarm1 da istemeye 
istemeye infA.k ederler.)) SA.d1k ve Masduk (olan Allah TeA.lA.) onlar usan-

. mad1k~a Allah'm usanmayaca~m, ZA.tmm temiz olup ancak temizi 
kabul buyuraca~m haber verir. Bu sebepledir ki onlardan ne blr amel 
ve ne de blr harcamayt kabul b:uyurmayacaktlr. ZirA. Q, bunlan ancak 
milttakilerden kabul buyurur.. 

55 - Artlk onlann maHan da c;ocuklan da seni im
rendirmesin. Dogrusu Allah, ancak bununla onlara diinya 
hayatmda azab etmeyi ve kafirler olarak canlann1n c;ik- · 
masm1 ister. 

1

Allah TellA. burada RasuHi (s.a .. ) ne hitA.ben: ccArtlk onlann mal
Jan da ~ocuklan da sent imrendirmesin.)) buyurur. Ba§ka A.yetlerde de 
§Oyle buyurmaktad1r : ~<Onlardan bazl1anna denemek i~in verdi~miz 

dilnya hayatuun s\isilne gozlerini dikme. R..'lbbmm nzkl daha haytrh 
ve daha devA.mlldlr.)) (TA.hA, 131), ccKendilerine mal ve o~ullar vermek
le zannederler mi ki, iyilikde onlar i~in acele. davranmaktaytz. Haytr, 
farklnda d~er.)) (Mil'mindn, 55- 56). · 

ccDo~u Allah, ancak bununla onlf!,ra dilnya hayatu~da azA.b et
meyi ister.)) A.yeti hakklnda Hasan el-Basri: Bunlann zekA.t1 ve Allah 
yolunda harcamak, demi§tir. KatAde bu A.yette takdim. ve te'hir oldu
gunu .sOyleyip takdirini §Oyle yapar : Dunya hayatmda onlann mallan 
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ve ~uklatl seni imrendirme-sin. I>ogrusu Allah, _ancak . bununla onlara 
Ahirette azab etmeyi diler~ ibn Cerir de Hasan'm bu sozfuiu tercih et
mi§ olup, bu kuvvetli ve guzel bir sozdur. Allah Teala : «Katirler olarak 
canlannm ~Ikma.sm1 ister.,, buyurur ki Allah Teala onlan oldurdugtin
de kendileri i~in daha acitici ve azab yontinden daha §iddetli olma.s1 
i~in -Allah bizi bundan korusun- kafirler olarak oldiirmek ister. Bu, 
onlann i~inde bulunduklan durumu onlar i~in · derece derece a.rttlrmak 
kabilindendir. 

W s;4J)(!f)Jsj;:;t~·;, ~J~~c.~·S4:'~~~~~W:; 
~=--/~·~ ~ ,., _•\\\'-'~~:~.( ( \/.-'-\ 
~J ~ .. ~ .J ~ .. '.>' .JI 7" ~ .J ~· J '-"" J 

56 ·_ Ve Allah'a yemin ederler ki; ger~ekten sizinle
dirler. Halbuki onlar sizinle degildirler. Ancak korkak bir 
kavimdirler. 

57 - Eger s1gJ.m.lacak bir yer, yahut magaralar veya 
bir deUk bulsalarch ~abucak oraya yonelirlerdi. 

Allah Teala peygamberi '(s.a.) ne onlann korkulanm haber vererek 
§oyle buyuruyor : ((Allah'a yemin ederler ki; ger~ekten sizinledirler. Hal
buki onlar (ger~ekten) sizinle degildirler. Anrak korkak bir kavimdir
ler. (Onlan yemine sevkeden de budur.) Eger stgmilacak bir yer (ko
runacaklari bir kale ve korunacaklan muhatazall bir yer) veya (dag
lardaki) magaralar veya bir delik (yeraltmda bir in ve ~Ikl§I olan bir 
yeraltl yolu) bulsalardl ~abucak oraya y()nelirlerdi.ll ayette ge~en 

( ~ ),(;..l.;l&..), (j>..w) kelimeleri hakkmda yukarda verdigimiz a~Ik
lamalar ibn Abbas, Mucahid ve Kata.de'ye 8.ittir. Onlar, sizden aynllp 

· bu ~ere gitmede acele ederler. <;unku onlar sevgilerinden degil, is
te~yerek sizin i~inize kan§IDI§lardtr. Sizinle bir arada olmamaytister. 
ler. Ne var ki §artlar zorladtgi i~in bu duruma · dii§mti§lerdir. Bu sebep
ledir ki onlar, devamh bir iizuntii ve keder . i~indedirler. Bu sebeple her 
ne zaman mii'minler sevinse bu onlara Izdtrab verir. Ve onlar, mti'min
lerle kan§mamt§ olmayt arzularlar. Bu sebepledir ld Allah Teala: 
((Eger stgrmlacak bir yer, yahut magaralar veya bir delik bulsalardt ¢a
bucak oraya 'yanelirlerdi.l> buyurmaktadlr. · 
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58 - i9Ierinden kimi de sadakalar haklunda sana dil 
uzatrrlar. Eger kendilerine verilirse ho!;~lan1rlar, verilmez
se hemen k1zarlar. 

59 - ~ayet onlar, Allah'1n ve peygamberinin kendi
lerine verdiklerinden ho$ntid olsalard1 da : Bize Allah ye
ter, yalnnda bize bol nimetinden verir, Rasulii de. Biz, an·
cak Allah'a ragbet edenleriz, demi~ olsalard1. 

Allah Teala buyurur ki : «i~Ierinden (Munafiklardan) kimi de (da
~'ttlgm zaman) sadakalar (m oolii§ttirtilmesi) hakkmda sana dil uza
tlrlar. (Seni bu hususta itham ederler. Halbuki itham edilecek, takbih 
edilecek olanlar, ancak kendileridir. Bununla birlikte onlar bunu din 
gayretiyle yapm1yorlar. Bilakis kendi paylan ic;in ·ho§nudsuzluk izhar 
ediyorlar.) Eger kendilerine verilirse ho§lamrlar, verilmezse hemen kl
zarlar.l) 

ibn Cureyc'in Davud ibn Ebu As1m'dan ·rivayetine gore; o, §oyle · 
demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) e bir sadaka gelml§ti. Onu oraya, buraya 
bOlii§ttirdu ve nihayet bitti. Arkasmda ansardan birisi vard1. Bu, ada-

. . . 
letli degildir, ded~ de bunun uzerin~ bu ayet nazil oldu. Katade C<!c;le-
rinden kimi de sadakalar hakkmda sana dil uzatlrlar.l) ayetinde: Sa
dakalar huslisunda sana itiraz edenler vard1r, dedikten sonra §oyle de
vam eder : Bana anlatlld1gma gore bedevilikten yeni kurtulmU§ ~ol hal
kmdan birisi Allah Rasulu (s.a.) ne geldi. Hz. Peygamber altm ve gu
mii§ oolii§tiiruyordu. Ey Muhammed, Allah'a yemin olsun ki, §ayet Al
lah sana adaletli olmam emretmi§Se sen adaletli olmadm, dedi. Hz. 
Peygamber (s.a.) §Oyle buyurdu: YaZiklar olsun sana, benden s'Onra 
sana kim adaletli davranacak? Ve §Oyle devam etti : ~u ve tienzerleiin
den sakmm. •ttmmetim i<;inde §unun benzerleri varchr. Kur'an'1 okurlar 
da bogazlanndan a§a~ gec;mez. Onlar ~1ktlg1 zaman oldurun. Onlar 
c;tkt1g1 zaman oldurun. Onlar «;1ktlg1 zaman oldurun. Bana anlatlldigi
na gore Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle diyordu : Nefsim kudret elinde olan 
JAllah) a yemin ederim ki ben size bir §ey veriyorsam veya vermiyor· 
sam bu, benim sadece bir emanetc;i olmamctand1r. 
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Katade'nin bu zikrettikleri, Buha.ri ile Muslim'in Zi.ihri kanahyla ... 
:-iuyves1ra -ismi Hurklis'tur- kiSSasmda rivayet ettikleri hadise ben
emektedir. Hurkus, Huneyn ganimetlerini Hz. Peygamber (s.a.) taksim 
. :.tigi s1rada karf?Isma c;Ikffil§ ve : Adaletli ol, muhakkak ki sen ada-

tli davranmadm, demi§ti. Hz. Peygamber: Eger ben adaletli davran
.• ad1ysam kaybettim ve husrana di.i§tUm, buyurmuf?tur. Daha sonra 
mn pe§inden geldigini goren Allah RasulU (s.a.) §Oyle buyurdu: Mu

Jakkak ki, f?Unun neslinden oyle bir kavim c;Ikacak ki biriniz onlarm 
-.amaziyla namazm1, oruc;lanyla orucunu hakir gorecek. Okun yaydan 
1ktig1 gibi dinden . c;1kacaklar. Onlara nerede kavuf?ursamz oldurun . 

.)nlar gokyuzu altmdaki olduriilenlerin en f?erlileridir ... Ve Ravi hadi
:n kalan k1smm1 zikretti. 

Sonra. Allah Teala orilara, ic;inde bulunduklarmdan daha hayirh
:na i§aretle: ((~ayet onlar, Allah'm ve peygamberinin kendilerine ver
'iklerinden ho§nud olsalard1 da : Bize Allah yeter, yakmda bize bol 
.imetinden verir, RasulU de. Biz ancak Allah'a ragbet edenleriz demi§ 
lsalardL» buyurur. Bu ayet buyi.ik bir edeb ve i.istiin bir sir ic;ermek-

·erur ki ho§nudlugu Allah ve Rasulunun verdiklerinde ve yegane Allah'a 
·evekki.ilde kilmi§tlr. Bu, Allah Teala'mn: ((Bize Allah yeter demi§ ol
alardu) kavlidir. Rasuhine itaat, emirlerine uyma, yasakladJ.klanm 
erketme, verdigi haberleri dogrulama ve izinden gitmeye muvaffak ol

"'1ada yegane Allah'a ragbet de boyledir. 

60 - Sadakalar, AJlah'tan bir farz olarak; ancak fa .. 
·irler, miskinler, sadaka iizerinde me'mtlr olanlar, kalb
eri lSindinlanlar, koleler, bon;lular, Allah yoluna ve yol
:u ic;indir. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

Zekatm Verilecegi Yerler 

Allah Teala bilgisiz munaf1klarm Hz. Peygamber (s.a.) e itirazlan 
.e sadakalarm bolii§ti.iri.ilmesi hususunda ona dil uzatmalanm zikret
. ikten sonra sadakalan boli.i§ti.irenin, hiikmi.ini.i beyan edenin, i§ini uze
ine alamn bizzat kendisi oldugunu, kendi di§mda hie; kimseyi bunlari 
blii§tiirmede vekil kllmadigml, ayette zikredilenlere bizzat kendisinin 
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oolii§tUrdugiinu beyan etmektedir. imam Ebu Davud Sunen'inde Ab
durrahman ibn .Ziyad -bu ravi zaYJ.ftlr- kan~hyla ... Ziyad ibn Haris 
es-8udai (r.a.) den rivayet ediyor ki o, §'oyle 'demi§tir: Hz. Peygamber 
(s.a.) e geldim ve ona biat ettim. Bir adam geldi ve : Sadakadan bana 
ver, dedi. Hz: Peygamber ona §Oyle cevab verdi : Muhakkak ki Allah 
Teala sadakalar husU.Sunda ne peygamberin ve ne de ba§kasmm hiik
miine raz1 olmanu§ ve bu hususta bizzat kendisi hiikiim vererek sekiz 
smrfa payla§tlrnu§tlr. Eger sen bu s1mflardan isen sana veririm. Sada
kalarm bu sekiz s1mfm tamamma nu yoksa onlardan imkan bulunana 
nu verilecegi hususunda alimler ihtilat etmi§ olup bu husU.Sta iki gorii§ 
vardlr: 

Birinci gorii§ bu sekiz smtfm tamamma ,verilmesinin vacib oldugu
dur. Bu, §afii ile bir cemaatm soziidi.ir. 

ikinci ·gorii§ ise tamanum bOIU§tiirmenin vacib olmaytp onlardan 
birine vermenin catz oldugu, digerleri . olmakla birlikte biitiin sadaka
mn birine verilmesinin cAiz oldugu §eklindedir. Bu, Malik ile selef ve 
haleften bir cemaatm soziidiir. Orner, Huzeyfe, ibn Abbas, Ebu'l-Aliye, 
Said ibn Ciibeyr ve Meymun ibn Mihran bunlardandtr. ibn Cerir der 
ki: Bu, ilim ehlinin tamanumn g()rii§iidiir. Buna gore smtflann bura
da zikredilmesi sarf yerinin a~tklanmast i~indir. Degilse vermenin hep
sini kapsamast gerektigt anlanunda degildir. Bu gorii§lerin huccet ve 
kaynaklarmm a~tklanmas1 yeri elbette buras1 degildir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Me§hur olan gorii§e gore; burada fakirlerin once zikredilmesi, di
gerlerine g()re darhk ve ihtiyac;larmm §iddetli olmasmdandir. Ebu Ha
nife'ye g()re miskiri, durumu itibariyle fakirden daha kotu haldedir .. Bu, , 
onun .sOyledigi gibidlr. ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub'un ... Orner (r.a.) 
den. rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Fakir, mah olmayan kimse de
gildir. Fakat fakir kaianc1 bereketsiz oland1r. 

Cumhu.r'un gorii§ii bunun hilafmadtr. ibn Abbas, Miicahid, _Ha.San 
el-Basri ve ibn Zeyd'den rivayete ve ibn Cerir ile bir~oklarmm terci
hine gOre fakir; iffetli davramp insanlardan bir §ey istemeyendir. Mis
kin ise isteyen (dilencilik yapan) evleri dola§tp insanlarm pe§lerinden 
(istemek iizere) gidendir. Katade der ki: Fakir, kotiiriim olan, miskin 
ise viicudu saglam oland1r. Sevri'nin Mansur'dan onun da ibrahim'den 
rivayetine gore onlar, muhacirlerin fakirleridir. Siifyan es-Sevri de( ki : 

· Burada kasdedilen anlam, bedevilere sadakadan bir §ey verilmeyecegt
dir. Said ibn Ciibeyr ve Said ibn Abdurrahman'dan da aym a~Iklama 
riv~yet edilmi§tir. lkrime ise §Oyle der: Miisliimanlann fakirlerine mis
kin demeyiniz. Miskinler ancak · kitab ehlinin miskinleridir. §imdi bu 
sekiz smtfla ilgili . hadisleri zikredelim : 
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Fakirlere gelince; ibn Amr'dan rivayet edildigine gt>re, Allah Ra
swii (s.a.) : Sadaka; zengine, gii~lii kuvvetli _ve organlan tam olana 
helal . degildir, buyurmu§tur. Hadisi Ahmed, Ebu Davfu:i ve Tirmizi 
rivayet etmi§lerdir. Bu hadisin bir benzerini Ahmed, Nesei ve ibn Mace . 
de Ebu Hiireyre'den rivayet etmi§tir. trbeydullah ibn Adiyy'den rivayete 
gore iki adam ona §Oyle haber vermi§ler: ikisi Hz. Peygamber (s.a.) e 
sadakadan istemek _iizere vardlklarmda Hz. Peygamber gazlerini onlann 
tizerinde gezdirmi§, onlan gii~lii kuvvetli goriince .: Dilerseniz size ve
reyim. Ancak ne zenginin, ne de gii~lii kuvvetli olup kazanamn bunda 
paYJ. yoktur, buyurmu§. ·Hadisi Ceyyid ve kuvvetli bir i.snad ile Ahmed, 
Ebu Davud ve Nesei rivayet etmi§lerdir. ibn Ebu H&tim .«Cerh ve't-Ta'
dil» isimli kitabmda der ki: Ebu Bekr el-Absi der ki: Orner (r.a.) <<Sa
dakalar fakirfere." .. dir.» ayetini okudu ve · .Onlar, kitab ehlidir, dedi. 
6mer'in bU: roziinii ondan Orner ibn NMi' rivayet etmi§ olup babanun · 
bunu s5yledigini i§ittim; 

Ben de derim ki : tsnadmm sahih olmas1 halinde bu, ger~ekten 
garib bir sozdiir. isna.dmda ge~en Ebu Bekr'in me~hw oldugunu Ebu 
Hatim beltrtmemi§ bile olsa o me~hul hiikmiindedir. 

Miskinlere gelince; Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayete gore Allah Ra- · 
sulii (s.a.) §6yle . buyurmu§tur: 
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Miskin, §U insanlan c;ok~a dola§an, bir veya iki lo.kmanm, bir veya 
iki hurmamn kendisini ~evirdigi ki§i degildir. Ey Allah'm el~isi, mis
kin nedir? diye sordular: Kendini zengin edecek bir zenginlik (mal) 
bulamayan, hali anla§Illp da kendisine sadaka verUmeyen ve insanlar
dan bir §eY istemeyendir, buyurdu. Hadjsi Buhari ve Miislim rivayet 
etmi§lerdir. 

Sadaka iizerinde me'mur olanlara gelince; onlar vergi me'mliru 
ve tahsildarlar ol.up bundan bir paya hak kazamrlar. Bunlann, kendi
lerine sadakanm haram oldugu Allah Rasulii (s.a.) niin akrabalanndan 
olmalan c~:tz degildir. Miislim'in Sahih'inde Abdiilmuttalib ibn Rabia 
ibn Haris'den rivayetle sabit olan bir hadise gore o ve Fadl ibn Abbas 
Allah Rasulii (s.a.) ne kendilerini zekat me'muru yapmas1 istegiyle git
tiklerinde Hz. Peygamber : Sadaka Muhammed'e, Muhammed'in 8.ile
sine helal degildir. 0, ancak insanlann kirleridir, buyurmu§tur. 
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Kalbleri islam'a ISmdmlacak olanlara gelince; bunlar muhtelif kl
sunlara aynhr : Onlardan; miisliiman olmalan ic;in verilenler vard1r. 
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) Safvan ibn Umeyye'ye Huneyn ganimet
lerinden vermi§tir. 0 Huneyn gazvesinde mii§rik olarak bulunmu§tU. 
b, §Oyle demi§tir : Bana vermeye devam etti ve nihayet bana insanla
rm en sevimsizi olduktan sonra insanlann . bana gore en sevimlisi oldu. 
imam Ahmed der ki : Bize Zekeriyya ibn Adiyy'in .. . Safvan ibn Umey
ye'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Huneyn giinii Allah RasUlii 
(s.a.) bana verdi. 'Muhakkak ki o, bana gore insanlarm en sevimsizi 
idi. Bana vermeye devam etti de sonunda bana insanlarm en sevimlisi 
oldu. Hadisi Miislim ve Tirmizi, Yunus kanahyla Ziihri'den rivayet et
mi§lerdir. Onlardan; giizelce miisliiman olmalan ve kalbleri islam'a 
ISmdmlmak ic;in verilenler vardir. Nitekim Hz. Peygamber Huneyn 
giinii Kurey§'ten serbest b1rakllanlarm ileri gelenlerinden ve e§rafm
dan bir cemaata yiizer deve vermi§tir. 0, §Oyle buyurmu§tU : Ben biri
sine, bir ba§kasi bana daha sevimli oldugu halde, yiiziistii Allah Teala 
onu cehennem ate§ine atar korkusuyla veriyorum. Buhari ve Miislim'in 
Sahih'lerinde Ebu · Said'den rivayet edildigine gore; Hz. Ali, Hz. Pey
gamber (s.a.) e Yemen'den toprag1 i9inde az bir miktar altm gonder
mi§ti. Hz. Peygamber bunu dort ki§i arasmda ; Akra' ibn Habis, Uyeyne 

·ibn Bedr, Alkame ibn Ulase ve Zeyd el-Hayr arasmda bOlii§tiirmii§ ve : 
Onlan (islam'a) 1smdmyorum, buyurmu§tur. Onlardan; benzerlerinin 

. islam' a girmesi umularak, kom§ulanndan sadaka toplamalan umula" 

. rak veya civar iilkelerden islam beldesine vuku bulacak zaran onlemek 
O.zere verilenler de vard1r. Bunun tafsilatlyla ac;Iklamas1 fiiru' kitabla" 
rmdad1r. En dogrusunu Allah. bilir. 

Hz. · Peygamber (s.a.) den sonra islani'a 1smdmlacaklara sadaka 
verilip verilmeyecegi hususu ihtilafl1d1r. Orner, Amir e§-~a'bi ve bir 
cemaattan rivayete gore Hz. Peygamber'den sonra onlara verilmez. 
Qiinkii Allah Teala, .islam'1 ve islam ehlini aziz k1Imi§, onlan iilkelerde 
yerle§tirmi§ ve kullann boyunlanm onlara zelil kilmi§tlr. Digerleri ise 
bilakis verilir, demi§tir. Qiinkii Hz. Peygamber (s.a.) onlara Mekke'nin 
fethi ve Hevazin vak'asmdan sonra vermi§tir. Bu, ihtiyac; duyulabilecek 
bir durumdur ve onlara sarfedilir. 

Kolelere geJince; Hasan el-'Basri, Mukatil ibn Hayyan, Orner ibn 
Abdiilaziz, Said ibn Ciibeyr, Nerni.i, Ziihri ve ibn Zeyd'den rlvayet edil
digihe gore; onlar, miikateb olan kolelerdir; Bu gorii§iin benzeri Ebu 
Musa el-E§'ari'den · rivayet edilmi§tir. Bu, ~afii ve Leys'in gorii§iidiir. 
ibn Abbas ve Hasan zekat ile kale azad edilmesinde bir beis olmadlgm1 
soylemi§lerdir. Bu, imam Ahmed ibn Hanbel, Malik ve ishak'm da mez-
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hebidir. Yani kolelik (rikab) miikatebe verilmesinden veya kole satm 
ahrup azad edilmesiflden daha genel ve §iimulliidiir : Kole azad etme
nin ve kolelik ba~m ~oziip atmamn sevabma dair bir ~ok hadis varid 
olmu§tur. Muhakkak ki Allah Teala onun her bir organt kar§th}~I azad 
edenin bir orgamm (ate§ten) azad eder. Bu, miikatatm amel cinsinden 
olmasmdandtr. «Ve yapmi§ oldugunuz (un kar§Ihgm) dan ba§kastyla 
cezalandml:r;nayacakstruz.n (Saffat, 39). 

Ebu ~iireyre (r.a.) den rivayete gore Hz. Peygamber (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur : f]u ii~ ki§iye Allah'ui yarchm etmesi bir hakttr : Allah 
yolunda sava§an gazi, borcunu yerine getirmek isteyen mukateb (kole), 
iffeti arzulayarak nikahlanan. Hadisi imam Ahmed ile Ebu Davud dt
§mdaki SiinEm sahipleri rivayet etmi§lerdir. Miisned'de Bera ibn Azib'
den rivayete gore; o, §oyle demi§tir : Bir adam geldi ve: Ey Allah'm 
el~isi, beni cennete yakla§tlracak ve ate§ten uzakla§tlracak bir ameli 
bana goster, dedi. Hz. Peygamber: Bir cam azad et ve bir kolelik bagm1 
coz, kaldtr, buyurdu. Adam : Ey Allah'm elc;isi, ikisi bir degil mi? diye 
sordu da §oyle buyurdu: Haytr, bir cam azad etmen yalmz ba§ma onu 
azad etmendir. Kolelik bagm1 ~ozmen ise onun bedeline (ucretine) yar
dtm etmendir. 

Bor~lulara gelince; onlarm da ktstmlan vardtr. Onlardan kimisi 
bir bor~ veya diyeti iistlenmi§, veya bir borcu garanti etmi§, kefil olmul} 
ve bu kendisi iizerine vacib olduktan sonra malma bir atet gelmi§ veya 
dininin edasmda ya da bir gunahta bor~lanarak sonra tevbe etmi§ olan
lar vardtr. i§te bunlara sadakadan verilir. Bu konuciaki delil Kabisa ibn 
Muhank el-Hilali hadisidir. 0, §Oyle demi§tir: Bir diyeti ustlenmi§tim. 
Allah Rasulii (s.a.) ile geldim. Ve bu husU.Sta ondan istedim. Dur, bize 
sadaka geldiginde ondan sana (verilmesini) emredecegiz, buyurdu. Da
ha sonra : Ey Kabisa, §U u~ten biri miistesna, dilencilik helal degildir: 
Bir diyeti yiiklenen ki§i, diyeti odeyinceye kadar istemek ona helal olur. 
Sonra istemeyi btraktr. Bir ki§i de vardtr ki malma bir afet gelir. Ya
§amasma yetecek - veya gec;imini diizeltecek- kadar mala kavu§un
caya kadar istemek ona helal olur. Bir ki§i de vardtr ki ona bir darhk 
isabet eder de kavminden aktl sahibi tic; ki§i kalktp : Filamn ba§ma bir 
darhk geldi ve ona· istemek helal oldu, derler. i§te ya§amasma yetecek 
- veya gec;imini diizeltecek- kadanm elde edinceye kadar istemek 
ona helaldtr. Bunlarm dt§mdaki isteme (dilencilik) sahibinin yemi§ ol
dugu bir haramdtr, buyurctu. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. 

Ebu Said'den rivayete gore o, §i::iyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) 
niin zamamnda bir adamm satm almt§ oldugu meyvelerine bir atet 
gelmi§ ve borcu c;ogalmt§tl. Hz. Peygamber (s.a.) : Ona sadaka veriniz, 
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buyurdu ve insanlar ona sadaka yerdiler. Ancak &rcunu kar§Ilayacak 
miktara ula§madl. Hz. Peygamber (.s.a.) alacakhlanna: Buldugunuzu 
ahruz, size bundan b8.§ka.S1 yoktur, buyurdu. Hadisi M'iislim rivayet et- · 
miljtir. 

imam Ahmed der ki :· Bize Abdiissamed'in ... Alxiurrahman ibn 
Ebu Bekr'den rivayetiiie gare; o, §oyle demi§tir: Allah Rasiilii (s.a.) 
buyurdu ki: K1yA.met g'iinii Allah TeA.la borr;luyu ~aginr, o, Allah'm 
huzurunda durdurulur. · Ey Ademoglu, bu borcu hangi husftsta aldm 
ve insanlann haklanm ni~in zayi' ettin? diye ~rar. Ey Rabb1m, muhak-

, kak Sen bilirsin ki ben onu ald1m, yemedim, i~medim ve zayi' etmedim. 
Fakat elimde olana ya bir yangm, ya bir hlrs1zllk veya bir hasar geldi, 
der. Allah Teala : Kulum dogru soyledi. Bu giin senin yerine onu (bor
cu) yerine getirmeye (edaya) en layik olan benim, der ve bir §ey isteyip 
onun terazisinin kefesine · koyar da iyilikleri ·kotiiliiklerinden ag1r gelir 
ve Allah'in fazll, rahmeti ile cennete girer. 

<tAllah yolunda olanlarn a gelince; divandan haklan olmayan ga
ziler bunlara dahildir. imam Ahmed, Hasan ve tshak'a gore; bir hadisin 
delaletiyle hacca gitmekte Allah yolunda olmakttr. Yolcu da ooyledir. 
0, yamnda bir §ey olmayan ve bir beldeden ge~en yolcudur. Yolculugun
da kendisine yardun edilmesini ister de, · mall olsa dahi memleketine 
gidebilecegi kadar kendisine sadaka verilir. Bir ~eyi olmayan ve iilke
sinden bir yolculuga niyyetlenen ki§l hakkmda da hiikiim ooyledir. 
Pidi§ ve donii§iine yetecek kadan zekat malmdan kendisine verilir. Bu
nun ayetten bir delili vard1r. Aynca imam Ebu Davftd ve ibn Mace'nin 
Ma'mer kanahyla ... Ebu Said (r.a.) den rivayetlerine gore; Allah Ra
.sltlii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: ~u be§ ki§i di§mda zengirie sadaka helal 
degildir : Sadaka iizerine me'mur olan, sadakay1 mall ile satm alan, 
bor~lu, Allah yolunda olan gazi, sadakadan kendisine verileni bir zen
gine hediyye eden yoksul. Hadisi · Siityan, Zeyd ibn Eslem'den, o da 
Ata'dan miirsel olarak rivayet etmi§lerdir. Ebu Davud'un Atiyye el
Avfi'den, onun da Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore, Allah Rasulii 
(s.a:.) §oyle buyurmu.,tur: Allah yolunda, yolcu, sana hediyye veren 
veya seni davet eden fakir bir kom§u miistesna sadaka bir zengine 
helA.l degildir. 

Allah Teala: 11Allah'tan bir tarz olarak.,, buyurur ki bu Allah'm 
takdiri, tarz kilmas1, oolii§tiirmesi ile mukadder bir hiikiimdur. 11Ve 
Allah {i§lerin di§lanm ve i~lerini, kullarmm faydasma olanlan) en iyi 
bilendir (i§lerinde, sozlerinde, kanun koymasmda ve hiikmetmestnde) 
Hakim'dir: O'ndan ba§ka ilah ve O'nun di§mda Rab yoktur.n 
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----- i Z A HI·--··---

Sadaka: insamn malmdan s1rf Allah ic;in muhtacmm mtilkiine ge
c;irilmek iizere c;Ikard1g1 vergidir. Kelime; Allah'a s1dk (ve sadakat) ile 
baghhk manasmdan almmad1r. Sadaka vermek demek alan tasadduk 
kelimesi de, dagrulugu ara~t1rma manasm1 tazammun eder. Sadaka 
mefhurriunun da iic; asli vasf1 vard1r: Fakr yani ihtiyac;, miilkiine gec;ir
me>k, Allah ic;in almak. Sadaka, evvelemirde vacib veya goniillii yani 
nafile olmak iizere iki kts1md1r ki vacib olan k1smma zekat ad1 verilir. 
Her iki ktsmm da muhtelif enva1 vard1r: Mesela arazi zekatl "o§iir)), 
koyun ve s1gmn ticaret ve paramn, hazine ve madenlerin zekatl, camn 
zekatl alan f1tlr sadakas1 (fitre) bir k1sm1 ac;1k mallardan, bir klsm1 
sakh mallardan almak iizere hepsi vacib sadaka alan sadaka ve zekat 
nev'indendir. Ve sadakalar cem'i, esas i'tibariyle bunlarm hepsine §8.
mildir. Fakat ayetin nihayeti karinesiyle burada asll kasdedilen husus, 
ma'lum alan farz sadakalar, yani zekat nevi'leridir. Binaenaleyh mana
run ozeti §Udur : 

Meselenin hakikatl miinaf1klarm zann ve arzulan gibi degil biitiin 
muhtelif nevi'leriyle ma'l-um sadakanm ciimlesi. zek;\.t cinsi miinhasu·an 
$Unlar i~indir: Fakirler ve yaksullar ic;indir. ( j;L....ll .;.> ~1__,..1 ~J 

.. J .ro=-JI J ) ayetinin dahi gosterdigi vechile v~cib ohm s~daka yani zekaL, 
f',·,·el:\ bunlann ma'lum bir hakk1d1r. Ve sadaka mefhumu evvela ve 
bizzat fakr mefhumu ile alakadard1r. Ve nitekim Aleyhissalatii Vesse
lam bir hadis-i §erif'inde bunu §Oyle ifade buyurmu§tur : Ben sadakayi 
zenginlerinizden ahp fukaramza vermeye me'mur edildim. Bummla sa
dakanm fukaraya aid aldugu ve vacib alan sadaka, zenginin bir lutfu 
degil, fukara s1mfmm zenginlerin zimmetine gec;mi§ bir hakkmm, yani 
bir barcun geri iadesi demek aldugu anlatllmi§tir. ~u kadar ki bu hak 
dogrudan dagruya her fakir §ahsm hususi hakkl degil, fukara s1mfmm 
umumi hakk1d1r. Hem · bizzat kendilerinden bir akid veya gash ile alm
ffil§ bir miikteseb hak degil, Alla}f Teala'nm emri ve havalesi ile lutfe
dilmi§ sabit bir haktlr, yani Allah'm hakk1d1r. Bundan dolayi sadaka, 
ancak Allah ic;in s1dk-u sadakatle verilir. Ne zenginin fakire minnet ve 
eziyyete, ne de bir fakirin bir zenginden taleb ve davaya hak ve sala
hiyyeti olmaz ve hatta her fakirin her sadakay1 almaga salahiyyeti al
maz. Nitekim Peygamberin ailesinden alan fukaranm zekat almalan 
haramd1r. Ancak goniillii sadakadan alabilirler. Keza usul ve fiiru'dan 
alan fukara ve yoksullara da zekat verilemez. Qiinkii nafaka haklan
dlr. Bir de fukaramn ellerinden ahnm1§ bir emanet veya bore; veya 

Tefsir. C. VII F. 221 
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gasb herhangi bir hakktm redd ve iadede sadaka m!nas1 j:mlunrnaz. 
Bunun i\!indir ki; haram maldan verilen §eyler hakikatte sadaka ola
maz, ya diger bir ozel hakkm k1smen iadesi veya bir haks1zllktan diger 
bir haks1zhga intikft.l olur. Fakir nefsinde muhta\!, yani gelirleri gi
derlerine yeterli olmamakla beraber biraz bir ~eye malik bulunabilir 
de fakirligini gizleyebillr ve hatta uiffetlerinden dolayi cahiller onlan 
zengin samrlar)) buyrugunun ifade ettigi glbi cahiller onu zengin zan
nedebilirler. Miskin ise daha dii~kiindiir, zahiren dahi fakirligi 'goriile
bilir haldedir. Meskenet, fakrdan fazla bir acz ve zillet anlaml ifade 
eder. Maamafih aksine tefsir edenler de olmu§tur. Ha.sllt biitiin sada
kalar, evvelemirde fukara ve miskinler i!;indir, bunlann hakk1d1r, bun
larm menfaatma mahsustur. ilerde geleceg-1 gibi digerlerine yine onla
nn menfaatl dolaytStyla veya fakirlik ve ihtiyac mft.nasmm varolmas1 
nedeniyle verilecektir. ~oyle ki : 

((Ve sadakalar ·iizerinde amiller» yani zekatm toplamp tahsilinde 
\!alu~an tahsildarlar, katibler, muhaf1zlar,- mesela agnam ve O§iir me'
murlan, bunlara hizmet ettikleri sadakadan i§lerinin iicreti verilir. Ve 
binaenaleyh bunlar i\!in bir sadaka olmaz, i§lerinin bedeli olan bir iicret 
olur ve bu i§ ise fukarAnm menfaatma aid bulunur. 

Serahsi'nin el-Mebsut isimli eserinde zikredilir ki: Rasulullah, ge
rek a~1k mallann, gerekse sakh mallarm zekatlanm ahp tahsil i<;in 
amiller ta'yin buyurdu, Hazreti Osman'm zaman-1 hilAfetinde sakh mal
larm zekatlannm tahsilinde goriilen mii§kilata binaen bunlar mii'min
lerin kendi vicdartlarma · btrakllarak valmz a\!lk mallarm zekatlan iize-. . . 
rine amiller ta'yin edilmekle yetinilmeye ba§landl ki o zamandan beri 
a.gnam, O§iir, madenler ve gtimritk me'murlan ta'vin edilmekle beraber, 
sakh mallar zekat1iun edas1 miikellefler1n kendile~ine . btrak1lmaktadlr. 

ccVe kalbleri islam'a te'lif edilenlern. Rivayetlerin 6zetine gore, bun
lar ba§llca ii~ k1s1m idiler. Bir ktsrhl baz1 kafirler idi ki, Rasillullah bun
lann §erlerini def' ve miisliimanlara eziyyetlerini men' ve diger ka
firlere, mii§riklere, zekatl men'eyleyenlere kar§I islam tarR'fma yardlm
Cl olmalan i~in ihsanlarla kendilerini islam yolunda kullamrdt. Diger 
bir klsm1 kendilerine comertce verilerek ve ihsft.n edilerek emsalleri e§
ratm ve maiyyetlerinin islama girmeleri gozetilir ve kavimleri i\!inde 
miisliiman olanlarm sebatlarma kar§l konulmamas1 gibi islami men
faatlar nazan i'tibara ahmrd1. U<;iincii bir kiSrpi da tslam'a yeni dahil 
olmu§ ve niyyetleri heniiz zay1f bulunan bir tak1m kimselerdi ki; fakir 
olmaealar bile kalbleri iyice islam'a iilfet ettirilib imanlan takviye edil
mek i~in bilhassa taltif olunuy0rlard1. Uyeyne ibn H1sn, Akra' Ibn Ha
bis ve Abbas ibn Mirdas bunlardan idi. i§te miiellefet'iil-kulub vasf1 
bu ii~ ktsma da Itlak edilir. Uc;iinde de durumun icab1 olarak islam'a 
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.izmet ile cihad manas1 ve fukaranm menfaatlartru muhafaza hikmeti 
ulunabilir. Bununla beraber taraf-1 risaletten birinci ktsma verilen ih
. larm sadakalardan verildigi hakkmda sarih bir rivayet yoktur. Ri
·ayetler, bunun ganimetlerden verildigini gosteriyor. En kuvvetli ihti-

:;,al de bunun ("-..,.AJI.iS.liJ J,....)JJ-...> .1!-:,li .~ .:r ~ ~~ I~IJ) 
. yeti mucibince bilhassa Peygamberin pay1 alan be§te birin, be§te bi
:inden verilmi§ olmastdtr ki Rasuiullah'm halis malldlr. Onun i~in 
Imam ~afii gibi baz1 imamlar; burada miiellefet'iil-kulub vasfmm gayr-i 
:niislime degil miisliimana aid olduguna kail olmU§lardlr. Bundan ba§-
a Hazreti Ebubekir'in zaman-1 hilafetinde mezkur Uyeyne . ibn- Htsn 

Je Akra' ibn Habis -ki Necid'li idiler- kendisine gelmi§ler: Ey Rasu
.ullah'm llalifesi, bizim tarafta otsuz, menfaats1z klr bir yer var, uygun 
oriirsen bunu bize ver, demi§ler, mii§ariin ileyh de onu onlara 1kta' 

eylemi§ ve buna dair bir yaztll beige de §ahid getirmi§ idi. Fakat haztr 
oulunanlar arasmda Hazreti Orner yoktu, ikisi bir §ahid olsun diye 
. endisine vardtlar, anlattllar, Hazreti Orner bunu i§itince yaz~lmt§ olan 
. att1 ellerinden aldl, sildi ve ytrttl. Dedi ki; Rasulullah sizi islam'a te'lif 
ediyoJ1iu ve o giin islam azdl, §imdi ise Allah Teala islam'1 zenginle§
·irdi, ·gidiniz giiciiniiz yettigi kadar cehd ediniz, siz riayet ederseniz 
Allah da gozetir. Bunun iizerine hiddetle doniib Hazreti Ebubekir (r.a.) e 
miiracaat ettiler. Halife sen misin Orner mi? dediler. M~ariinileyh 
de; ister8e o, buyurdu ve Hazreti 6iner'e muvafakat etti, onun fiil 
ve gorii§iinii redd etmedi. Ashabtan redd eden de olmad1. Binaenaleyh 
bundan §U hiikiim ~1kar ki; Hazreti Ebubekir 1kta' yapml§, hiikmii imza 
etmi§ iken sonradan Hazreti Omer'in fi'lini redd etmeyerek hiikmiin
den derhal riicu' eylemi§ olmas1 §unlara delalet eyler : Demek ki mese
lede Hazreti Omer'in ihtar ettigi manaYl derh&l anlaffil§ ve. tasdik eyle
mi§tir. Yani miiellefe-i kulub'a verilen ihsan, miisliirnanlann azmllkta 
bulundugu hale miinhastrdtr. Ve bunda ictihada yer yoktur. Zira Ebu
bekir, ictihada yer g()rse idi, imza ettigi bir hiikmiin feshini kabul ede
mezdi. Ashabtan bunu inkar eden de bulunmaYinca, mesele icmai bir 
mahiyyet almt§ olur. Bunun i~in seleften bir~oklart muellefe-i kulub 
payrmn bu sebeple kalktlgma kail ~lmu§lardu· ki Hanefi ve Maliki mez
hebinin me§hur gorii§ii budur. Hanefi fakihler siikuti icma'a kail olduk
larmdan, bunu ashab arasmda iizerinde icma' edilmi§ bir konu sayar
lar. Ve derler ki : Miiellefe-i kulub pay1 isJam'm ba§langiCmda Rasulul
lah devrinde dii§mamn ~oklugu ve miisliimanlann sayiCa az olmast 
durumuna · mahsfts idi. Sonra. Hazreti Orner' in izaru vechile Allah Tea.la 
miisliimanlan oyle te'liften mi.istagni ktlacak surette i'zaz eylemi§tir. 
~ayet bundan bOyle miisliimanlar oyle bir §eye muhta~ olurlarsa ancak 
miicahedeyi terk ettiklerinden dolay1 muhta~,t olurlar ve her ne zaman 
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ictima ve teadud edecek olurlarsa, muslumanlarm mallanndan vere
cekleri bir mal ile ba§kalanm Ismd1rmaya muhtac olmazlar. Ve oyle 
bir hal de; evvelemirde islam karde§liginin kuvvetlendirilmesi ve des
teklenmesi ile me§gul olmalan gerekir. Binaenaleyh muslUmanlann sa
dakalarmdan kafirlerin zenginleri §6yle dursun, yeni muslUman nanu 
altmda da olsa fakir olmayanlara mahza kalhlerini ISindirmak i(!in on
celikle pay aynlamaz. 

Malikilerden Ebu Hayyan'm tefsirinde bu meseledeki gorti§ler §6yle 
ozetlenmi§tir : Hz. Orner ibn Hattab, Hasan, $a'bi ve bir cemaat mli
ellefe sm1fmm islam'm guc; kazamp ortaya <;Ikmasiyla bittigini soyle
mi§lerdir. Maliki ve Ebu Hanife mezhebinin me&hur goru§u budur. Ve 
baz1 hanefiler demi§lerdir ki : Hiliifet-i Ebubekir'de islam'm zuhur 
ve izzetine binaen sahabe, mliellefe-i kulubun paymm bittigi konusunda 
icma' ettiler. Kad1 AbdUlvehhab demi§tir ki : Baz1 vakitlerde ihtiyac 
has1l olursa, sadakalardan verilir. Ehl-i ilimden bir c;ogu da demi§tir ki : 
Muellefe-i kulub k1yamete kadar mevcuddur. ibn Atiyye demi§tir ki : 
s1mr boylanm du§unursen kalblerin 1smdmlmasma ihtiyac; oldugunu 
gorursun. Yunus demi§tir ki : Zuhri'ye sordum; bunda nesih bilmiyo
rum, , dedi. Ebu Ca'fer en-Nahhas demi§tir ki : Bunlar hakkmda bu hu
kum sabittir : Bir kimse te'life muhtac olur ve onlardan muslumanlara 
bir atet ili§mesinden korkar veya sonra glizelce muslUman olacagm1 
timid ederse verir. Kadi Ebubekir ibn el-Arabi de demi§tir ki : Benim 
indimde huktim §o:yledir : islam kuvvetli olursa zail olurlar ve eger 
ihtiyac bulunursa Rasulullah'm verdigi gibi paylan verilir. Ktab et
Tahrir de mezkur olduguna gore; ~a.fii demi§tir l{i : Ami( ve muellefe-i 
kulub §U zamanda yokturlar, alb s1mf kalm1~tlr evla olan, altisma 
sarftlr. Maamafih mevcud olurlarsa $afii'nin mezhebi her sm1fm huk
mtinun mu'teber olmas1d1r. Ancak §Unu da unutmamalld1r ki : imam 
$afii gibi bir c;oklanna gore; muellefe-i kull':lb vasfmm islam'a dahil 
olmami§ bulunanlara tealluku yoktur. Nitekim zekat hususunda sekiz 
Simfm hepsinde mtislliman olmak umumiyetle §artt1r. Gayr-i mu.slim 
fukaraya. zekat degil, sadakalar verilebilir. 

ikinci olarak fisebilillah kayd1, e~ gene! anlam ile mUlahaza edildigi 
gibi sadakalann hepsbde vard1r. Yukarda i§aret edildigi gibi «Allah 
yolundan olmak, sadakanm mahiyetine dahildir. Fukara, miskin, k6le 
ve borc;lulara verilen de Allah yolundad1r. Hatta mliellefe-i ku!Uba ve . 
rilende de bir Allah yolunda manas1 vard1r, yoksa verilemezdi. Bunun 
boyle oldugu ma'lum iken bir de bunlara mukabil <<Allah yolundan bu
yurulmaSI, bunun alel'umum Allah yolunun d~hilinde bilhassa bir fi
E'ebilillah demek oldugui~J,u en genel anlam ile mUlahaza edilemeyecegini 
derhal anlatrr .. Bu say1lanlardan ayn olarak sair boyle Allah yolunda 
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demek gibi bir ta'mim mfmasma da olamayacaktlr. <;iinkii bundan son
ra «yol oglun tahsisi bOyle bir manaya mani'dir. Binaenaleyh bunun 
manas1; herhangi bir cihete fisebilillah sarf i\!in demek olamaz. Bura
daki fisebilillah zarf1 esas i'tibariyle ne dogrudan dogruya sadakanm. 
ne de sarfmm degildir. Bundaki mana, sadakalar fisebilillaht1r, de
mekten ibaret olmad1~ gibi «ve koleleren de oldugu vechile; fisebilillah 
sarf i\!indir, demekten ibaret de degildir. Sadakamn obiirlerinden ba§
ka bilhassa verilmesi laz1m gelen bir mahsus masrafm zarf1d1r ve Allah 
yolundakiler i\!in demektir ki, Allah i\!in bir mahsus ibadete mahsur 
olanlann ozel vasfm1 anlatlr. Sadaka mefhumu karinesiylede bunlarm 
muhtaclan ve ihtiyaclanm gidermek mak8adma mebni oldugu teayytin 
eder. Bu suretle burada ( 4i!IJ.:.:-. ~ 1__, ~~ .;r-.:UI .l__;...aJ ) mazmununu 
ozetleyen bir mana vard1r. «Ve yol oglun atf1 da bunlann en ziyade yol
cu s1mf1 ile tecantislerini gosterir. Fukara ile miskinler, amiller ile mti
ellefe-i kulub, koleler ile bor~lular nas1l yakm iseler bunlar da 6yle de
mek olur. Yani bunlarda bir yolculuk, bir sefer ve gurbet manas1 bulun
duktan ba§ka,' bu yolun Allah yolu olmas1 ve bunlarm o yolda bir ihti
sas ve mahsuriyyeti bulunmasl ozel bir sefer ile ozel bir iba.deti i~inde 
toplayan bir inhisar halinde bulunmalan manas1 vardtr. Demek ki di
ger yerlere verilen sadakalar da fisebilillah oldugu halde bu sarf yerine 
verilen sadaka da Allah yolundad1r. Binaen:tleyh burada ( 4i!IJ.:.:-.~ ) 
dan murad 6zel bir mana oldugu zahirdir. Ve bu mana evvela cihad, 
ikinci olarak haec, ti~tincti olarak Allah i9in ilim tahsili mtilahaza olu
nabilir. Bu vechile fisebilillah unvam, §er'i orfte cihactm ozel ad1 olmu§
tur. <;tinkti Allah i~in sefer ve inhisar ile enc;ok bilinen ibadet budur. 
Ve bunun ic;in btittin mtifessirler ve fukaha bu manada mtittefiktirler. 
Bununla beraber haccda da bu 'mana mevcuddur. Buna §timul ile de 
tefsir ve f1k1h varid olmu§tur. Suffe ehli gibi din ilmi tahsiline kendini 
vakfedenler de ( 4ill J.:.:-. ~ ,.,~, .;r-.:U\ .l__;...aJ) ayetinde nakledilmi§
tir. Velhas1l fisebilillah ta'birinin sadece bir zarf veya ·vaslf olarak kul
lanilmasi ile burada oldugu gibi bir lakab olarak kullamlmas1 arasmda 
mtihim fark vard1r. Birincisi ainm, ikiRcisi hiss bir manad1r. Evvelki 
mana ile her ibadet, her hay1r, her sadaka fisebilillahtir. Allah'm nzas1 
yolundadlr. ikinci mana ile ise her sadaka fisebilillah degildir, fisebi
lillah sadaka ozel bir sarf yerine verilen sadakad1r ki bilhassa i'layt keli
metullah yolundakilere verilen sadakad1r. Bu farkm ma'ruf olmasma 
binaendir ki, biitiin miifessirler ve ma'ruf olan imam ve fakihler bu 
fisebilillahn sarf edilen yerden as1l murad; miicahidler oldugunda miit

tefiktirler. Binaenaleyh zekatta, yani vacib sadakalarda fisebilillah ko
nusunda yakinen kabul edilen mana budur. ibn Orner hazretlerinden; 
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haec da !ISebillllahtlr, diye mervidir. Fahreddin Razi tefsirinde mwes
sirler; ve fisebilillah, yani gazilerdir, diye tesbit ve miictehid imamlann 
kavilleri de bunun iizerine oldugunu ozet olarak anlattlktan sonra ~unu 
ilave ederek, ((Ve fisebilillah» ifadesinin, liigatm zahiri baktmuidan her 
gaziye inhisar edilmesini gerektirmez. Bu manadan dolayt Kaffal tefsi
rinde baz1 fukahanm; oliilerin kefenlenmesi, hisarlarm yaptlmast, mes
cidlerin ta'miii gibi haytr ~ekillerinin hepsine sadaka vermeyi caiz gor
diiklerini ~iinkii fisebilillah lafzmm hepsine amm oldugunu nakletmi§-
tir, demi§. Kadi Beydavi de (~WI_, ~\.:.AJI .~ ~· ~_, ) diye bu kavli 
tevhin ile kaydetmi§tir. Filvaki' Razi'nin bunu lafzm zahiri ta'biriyle 
bir nevi' te'yid suretinde nakletmesi dogru degildir. Buhda hem islm 
siyakmdaki fisebilillah lafztmn bllinen ozel anlammdan, hem de izah 
eyledigimiz vechile beyan siyakmdaki kuaetten bir ziihul vard1r. Sa· 
hih hadiste varid oldugu .iizere, Aleyhissalatii Vesselam buyurmu~tur 
ki : Zengin i~in sadaka helal olmaz, ancak fisebilillah veya yolcu, 
yahud o adem miistesnad1r ki miskin bir kom§usu vard1r kendine 
tasadduk olunmu§ta o miskin kom~usuna hediyye eylemi§tir. GOriilii
yor ki; bu 'hadis-i §erif'teki fisebilillah lafzmm, biittin hay1r §Ckillerine 
amm degil, muhtemil bile olmadl~ gayet ,vazlhbr. 0 halde ayetin tef
sirinde bundan ztihul ile lafzm umumunda zahir telakki etmek nasll 
dogru olur? ~iiphesiz zahir ve yakin getirilen mana miicahidindir. Bun
da diger hay1r .~ekilleri olsa olsa bir ihtimal o1ur ki : BUnunla nafile 
sadakalarda amel caiz olsa bile . vacib sadakalarda caiz olamaz. MeseH1 
zekata mahsuben mescid veya miisafirhane yapmakla bor~ eda edilmi§ 
olmaz. Onlar sadaka mahiyyetinden hari~ dogrudan bir haytr ve kur
bet olur. Hatta viicub derecesinde olanlan da bulunur. Lakin vacib hayr, 
sadaka vermeyi iskat etmez. Ancak miicahidlez:in cihadda muhta~ ol
duklan biitiin levaz1m ve miihimmat yam cconlara kar§l gticiiniiz yet
tigince kuvvet haZirlaym.>> mazmununa dahil olup da yalruz kendileri 
tarafmdan tedariki miimkiin olmayan cihad ihtiya~larmm ciimlesi bu 
!ISebilillah i~erisine dahil olur. Ve asll maksad, ihtiyac1 def' oldugundan 
ihtiyacm mahiyyetine gore . bunlan miicahidler bizzat kendisine de
gil de cihad yonfiJle yani miicahidlerln §ahlslarma degil, umumi va
linin alarak srm:flmn miilkiine ger;irilmek suretiyle <<Allah'm miil
kii» hiikmiince ihtiyaclru def'i manasmm kifayet edebilecegi mev
zuu bahis ii~ ictihad olabilir. Sadaka sahibi sadakasm1 fisebilillah ol
mak iizete inuhtac miicahide miilk ederek veya imama teslim ile vacibi 
eda etmi§ olur. imam da onu velayet icabma gore kabz ve mticahidlerin 
cihaddaki ihtiyacma giizelce sarf ile vela yet . ve emanet vazifesini ifa 
etmi§ bulunur. Ve ihtiyacm mahiyetine gore; miicahiclin re'sen siibut 
veya miilk karan laztm ve matlub olmayabilir. Mesela erzak §ahsa tern-
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lik edilLr ve silah cihad yerine ((Allah'm mUlkiin hiikmiine gore ahmp 
verilebi'lir. Ve bu sadaka obiirlerinden <;ok, s1rf Allah'm hakk1 olarak eda 
edilmi§. bulunur. Ve o halde ((yol oglun meselesi de aym hiikilmde miila
haza edilebilir. 

Velh!s1l sadak.alann hepsi, bu sekiz sarf yeri i~indir ve bu s1mflara 
.mahsU.stur. Ve hepsinde de sadakamn sarf1 ve almmas1, fakirlik ve ih
tiya<; nedeni iledir. Yalniz sadaka iizerindeki amlllerle, miiellefe-i ku
lubun all§lan. sadaka olarak degildir. Sadaka, imam eliyle fukara i<;in 
tahsil olunur. Sonra da imam ondan miiellefe-i kulub'a, fukara vesair 
miisliimanlardan §err ve eziyyeti def' ile !slam'a muavenet olmak ve 
bir mali cihad1 tazammun etmek iizere verir. Amillere de sadaka degil, 
amellerinin kar§1hg1 olarak verir ve binaenaleyh sadaka alanlann 
hepsi, 1'akirlik nedeniyle sadaka alabilir. Zenginlerinizden sadaka ahp 
onu fakirlerinize vermekle emrolundum, hadis-1 nebevi'sinin mazmunu 
da g6sterir ki; yukarda zikrolunan hadisteki ii<; miistesna da dahil ol
mak iizere sadaka almas1 halal olanlarm hepsi, ister asa.Ieten, ister ve
kaleten olsun her halde bir fakirlik sebebiyle alabilir. Ve sarf edilecek 
bu sm1flar, fakirlik ve ihtiyacm nedenlerini ve §ekillerini beyan i<;in 
zikrolunmu§ ve g6sterilmi§tir kl fakirligin mutlak klSffil da vard1r, izfl.fi 
tiirii de. Binaenaleyh ((fakirler ve miskinler i~indir.» ba.§ll~ altmda mii
lahaza olunamayacak hi<; bir sadaka yoktur. (Elmahh M. Hamdi Yaz1r, 
Hak Dini Kur'an Dili III, 2572 - 2582) . .. 

ZekAta Tabi Olan Mallar : 

Gerek umumi ta'riflerle ve gerekse ozel olarak hadis-i §erlf'lerde 
ve diger kaynaklarda belirtildigme g6re, zek~ta tabi olan mallai-i a§a- , 
g1daki §ekilde Slralayabiliriz : 

1) Giimii§ 
2) Altm 
3) Deve 
4) S1g1r 
5) Koyun-ke~i 

6) Atlar ye diger hayvanlar 
7) Toprak mahsulleri : 

a) Bugday 
b) Arpa 
c) M1su 
<;) Diger iiriinler. 

8) Meyveler : 
a ) Hurma 
b) Uziim 
·;) Diger meyveier 
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9) Zinet e§yasi · 
10) Madenler ve petrol urunleri 
11) Defineler 
12) Ticaret mallan (Bkz. Ayni, Buhari §erhi, IV. 283; ibn Mace, 

Siinen, 580; Nesei, sunen, II, 33; aym eser v, 28; Ebu Davud, Sunen. 
I, 358.) 

1) Giimii~iin Nisab1 

Ba§ta Buhari olmak uzere mu'teber hadis mecmualarmda kayde
dildigine gore, Hz. Peygamber devrinde para olarak kullamlan gumii
§Un nisab1 §U hadis-i §erif ile sabittir : 

Ebu Said el-Hudri'den rivayet olunduguna gore, Peygarnber Efen
dimiz §Oyle buyurmu§tur : Be§· ukkiye'den az giimii§te, be§ zevd'den az 
devede ve be§ vesak'tan (butiin muctehidlerin ittifakl ile ukkiye : 40 
dirhem agtrhgtnda bir ag1r.hk ol~usiidur. Zevd : u~ ila otuz arasmdaki 
deve topluluguna verilen isimdir. Vesak : 60 sa' olup 6240 dirhem, bu
giinku olc;iilerle 200 kg. 'a tekabiil etmektedir. Buna gore be§ vesak : 
1000 kg. eder.) az hububatta zekat verme mukellefiyeti yoktur. (Ayni, 
Buhari §erhi, IV, 283. Aync:a bkz: .ibn Mace, Siinen, I, 572; Ebu Davud, 
Siinen (ha§iyeli) I, 224; Abdurrahman el-Benna, Feth el-Rabbani, VIII, 
240; Miislim, Sahih, II, 673; Nesei, Siinen, V, 12-26 vd; Ahmed Hanefi, 
Tenvir'ul-Havalik (~erh-i Muvatta') I, Tirmizi, Sunen, II, .392.) 

Bu hububat cinsleri de topra.k mahsullerinden bugday, arpa, hur
ma, kuru iizum, incir, m1s1r ve bunlar gibi olc,:ekle olc,:ulen iirtinlerdir. 

Bir ukkiye'nin ka~ dirhem ag1rhk oldugunu Tirmizi'nin rivayet 
ettigi §U padis-i §erif'ten ogrenmekteyiz : 

Hz. Ali'den rivayet edildigine gO:re, Peygamber Efendimiz §oyle bu
yurdu : At ile kolenin zekatlm affettim. Sizler, her k1rk dirhemde bir 
dirhem zekat verin. 199 dirhemde zekat yoktur. Fakat, gumii§ 200 dir
heme ula§tlgi zaman, bu paradan 5 dirhem zekat vermek laz1md1r. (Tir
mizi, Sunen, II, 384; Aynca bkz. ibn Mace, Sunen, I, 570.) 

Ba§ka bir yolla yine Hz. Ali'den rivayet olunan bir hadis-i §erif'te 
§oyle gelmi§tir : ~iiphesiz atlarla kolelerin zekatm1 affettim. Fakat siz
ler, her kirk dirhemden bir dirhem zekat verin. 

Bedreddin el-Ayni, ((Umdet'ul-Karin adh Buhari §erhinde, yukanda 
meallerini kaydettigimiz hadis-i §erit'i izah ederken §6yle diyor : Hadis, 
flklh ve liigat alimleri, §er'i ukkiye'nin klrk dirhem oldugunda ittifak 
etmi§lerdir. Bu ukk1ye, Hir.az ukk1ye'sidir. 

((Kitab'iil-Mekayil» de de §6yle bir rivayet nakledilmi§tir : Cahiliyet 
devrinde Kurey§'e ait bir tak1m agtrllk 6lGiileri bulunmaktaydi. islami-
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yet gelince, bu ol~iiler arasmda bulunan ukklye; eskiden oldtigu gibi 
kuk dirhem olarak b1raklld1. (Ayni, Buhari ~erhi, IV, 285; Aynca bkz. 
,'\.bdurrahman el-Benna, Feth'ur-R.abbani, VIII, 240.) 

Yukandaki a~aklamalar bize gosteriyor ki, hadis-i ~erif'te beyan 
buyrulan ukklye, 40 dirhem olup be~ ukklye 200 dirheme tekabiil et
mektedir. Zekatta itibar edilen 200 dirhem giimti§ nisab1, kiil~e altm 
hesabl ile olup aglrhk ol~iistine goredir. 

Giiniimiizde ise, milletleraras1 aguhk ol~iisii gramd1r. Buna . gore 
200 dirhem giimti§iin hesab1 l}Oyledir : 1 dirhem = 3,2 gr. 3,2 X 200 = 
640 gr. Netice itibanyla gtimti§iin nisabmm 640 grama tekabiil ettigi 
anla~Ilmaktadir. (bkz. Kamil Miras, Tecrid terc. V, 55.) 

Demek oluyor ki, Hz: Peygamber devrinde bugtinkti ag1rllk ol~iile
rine gore, o zaman para olarak kullamlan giimii~ten 640 gr. veya buna 
denk madeni ve kag1t paraya sahip olan kimse, . ~er'an zengindir. Bu 
miktar, o devirde zekat vermekte bir ol~ti olarak ta'yin edilmi~tir. 

2) Altmm Nisabt: 

Kur'an-1 Kerim'de ne giimti~, ne altm ve ne de diger niallarm ni
sabl hakkmda a~1k veya kapah bir htikiiril yoktur. Nisab hadis-i ~erif'
lerle tesbit edilmi~tir. 

Altmm nisab1 hakkmda Peygamber Efendimizden rivayet edilen 
bir hadis-i §erif'i a§agida zikrediyoruz : 

Hz. Ali'den rivayet edildigine gore, Peygamber Efendimiz §Oyle bu
yurmu§tur : Senin iki yiiz dirhem giimii~iin oldugu ve iizerinden de bir 
y1l ge~tigi vakit, ondan be§ dirhem zekat vermen gerekir. Altmda yir
mi dinara kadar bir §ey yoktur. Senin yirmi dinann bulundugu ve tize
rinden bir y1l ge~tigi vakit, ondan yanm dinar zekat vennen gerekir. 
Abdurrahman el-Benna, Feth'ur-Rabbani VIII, 240. Bu ll~~lls-i §erif'in 

"On boliimii, Seyyid Sab1k'm uF1kh'iis-Stinne,, adh kitabmda da kayde
dilmi~ olup, bu hadis-i ~erif'i imam Ahmed, Ebu Davud, Beyhaki de 
rivayet ettiler. Buhari tashih etti, Hafiz cta tahsin etti, dcnilmektedir. 
bkz. Ad1 ge<;en eser, I , 340.) 

ibn Orner ve Hz. Ai~e'den rivayet olunan bir hadis-i §erif'te de §Oyle 
buyurulmaktadir: Hz. Peygamber, her yirmi dinar ve daha fazla altm
dan yanm dinar, kirk dinar altmdan da bir dinar altm1 zekat ahrd1. 
ibn Mace, Stinen, I, 571.) 

imam Malik, uel-Muvatta)) adll hadis mecmuasmda §6yle diyor : 
Bize gore ihtilat bulunmayan stinnet §Udur : iki yiiz dirhem gtimti~te 
arz oldugu gibi, yirmi dinar'da da zekat vermek farzd1r. Yirmi dinar 
c;e, M1s1r dirhem ol~iilerine gore 28 dirheme denk gelmektedir. (Sey
id Sab1k, F1kh'us-Stinne, I, 340.) 
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'Bedreddin el-Aynl de Buhari ~erhinde altmm nisab1 hakkmda §Oy!e 
demektedir: Altmm nisab1 yirmi miskal'dir. ·Bu· husftsta ltibar edilen 
saz, icma'run st>zudiir. Ancak, Hasan-1 Basri ve Ziihri'nin: K1rk mis
kalden az altmdan zekat laZim gelmez, ~eklinde bir gorii§leri nakledil
mi§ ise de, her ikisinden me§hur olan rivayet, zekatm yirmi miskil'den 
laz1m geldi.gldir. 

KAdi tyaz'm da §Oyle dedigi rivayet olunmu§tur : Selefin baZlSm
dan, yirml miskal'den az da olsa· altmm klymeti iki yiiz dirhem'e ula§
tlgl takdirde ondan zekftt laZim geldigi husftsu rivayet olunmu~tur. Bu 
st>zii 80yleyen deml§tir ki: k1ymeti ikiyiiz dirhem olmad1k~a da yirmi 
miskalden zekat laZim gelmez. (Ayni, Buhari. §erhi, IV, 278 ve '287). 

B'a§lang1~ta e§yftnm kar§lh~ olarak Jmllarulan para, giimii§tii. 
Altm sonradan giimii§iin,degerine gore tedaviile girmi§tir. Bu sebepten 

. altrmn nisab1 hakkmda baZI ihtilatlar belirmi§tir. ileride bu konuya yer 
verileceginden, §lmdilik, bu kadanm soylemekle yetiniytiruz. 

Altmm nisab1m Hz. Peygamber devrine gore tesbite ~all§tl~rmz 
i~in, pe§in olarak §unu soyleyebiliriz : Altmdan, yirml miskalde yanm 
miSkal zekat vermek gerekiyordu. 'Bugiinkii Ol<;iile.re gore, yirmi miskal 
altmm kaq1hg1 ag1rhk olarak 96 gr. d1r. Buna gore 96 gr. altmdan 2,4 
gr. zekat vermek farzd1r. 

3) Devenin Nisab1: 

Devenin nisab1 da yine S~nnet ile sabittir~ Yu~anda birinci . mad
dede giimii§un ni.sab1m belirtirken kaydettigimiz hadis-i §erif, devenin 
nisabm1 da i~ine · ald1~ l~in, mezkur hadis-i §erif'i burada da tekrirla
mak iorunday1z. Hadis-i ~erif'in meali §oyledir: 

Be§ ukklye'den az giimii§te, be§ zevct•cten az devede ve be§ vesak'
dan az toprak mahsllllerinde zekat verme ruiikellefiyeti yoktur. (Ayni, 
Buhari §erhi, IV, 286.) 

Buhari §erhi c<Ayni» ve di~er kaynaklarda, zevd kelimesinin ifade 
ettigi mana hakkmda ~e§ltli goru§ler ileri sU.Iiilmii§tiir. -Bize bir filtit 
vermes! baklmmdan, bu gorii§leri a§agiya ahyoruz : 

1) Zevd, ii~ lie on arasmdaki deve topluluguna verllen addlr. 
Zevd'in m'iifredl yoktur. Liigatc;Ilarla HA.f1z bu gorii§tedirler. (Ziirkani, 
Muvatta' · §erhi, II, 41 vd.) · 

2) Ba§ka bir gorii§e g-ore de zevd, iki ile dokuz arasmdaki di§i de
velere soylenir. Ebu Ubeyd bu gorii§tedir. (Ayni, Buhari §erhi, IV, 286). 

Ebu'l-Hasan en-Nadr ibn ~iimeyl, ccKitabu Nuut'il-!bil» adh ese
rinde : Zevd kelimesinin erkek develer i<;in de kullamldi~m kaydet
mi~tir. 
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3) ibn Arabi'ye gore zevd; otuza kadar olan deve topluluguna de
nir. Ve yalmz di§i develere mahslls bir ta'birdir. 

4) Zevd sozii, iic; deve demektir. Develer iic; ve iic;ten fazla oldugu 
zaman: Falan adamm yanmda zevd vard1r, o'nun iic; zevd borcu var
dir, benim iic; zevd borcum vard1r, denilir. 

5) Develer iic; ila on be§ arasmda olduklan zaman : Falancamn 
zevdlerini gordiim, denilir. 

6) Kazzar ~<el-Cami'>> adh eserinde §Oyle demektedir: Fakihlerin; 
be§ zevd'den az devede zekat yoktur, sozlerinin manas1, bu cinsden be§ 
demektir. 

7) Ebu Ziyad el-Kilabi, kendi eseri olan ~<Kitab'iil~ibih> inde §Oyle 
diyor: Devenin iic; adedi zevd'dir; ikisi zevd degildir. Zevd; iic;ten yir
miye kadar olan develere denir. Zevd'e bu adln verilm.esinin sebebi, de
veler toplu olarak giidiildiikleri ic;indir. (Ayni, ·Buhari §erhi, IV, 286.) 

8) ibn'iil-Esir de ((Kitab'iin-Nihaye Fi Garib'il-Ha.dis>' adh eserinde, 
hadis-i §erif'te gec;en zevd kelimesi hakkmda : Develerden iki ila do
kuz aras1d1r, demektedir. Ba§ka bir kavle gore de, iic; lla on aras1 olup 
zevd Iatz1 miiennestir. ~<Bair11 kelimesi gibi miifredi yoktur. 

9) Ebu Ubeyd de §U gorii§ii belirtiyor : Zevd di§i develerden olup, 
erkek develere soylenmez. Fakat hadis-i §erif'te gec;en zevd kelimesi, 
erkek ve di§i develere §amildir. Zira erkek olsun di§i olsun, be§ devesi 
bulunana zekat vermek farzdir. (ibn'iil-·Esir, Kitah'iin-Nihaye Fi Ga
rib'il-Hadis, Kopriilii ktb. yz. niisha, klsim-1, No : 471.) 

10) Sahih-i Miislim'in §erhi Nevevi'de de §U izahat verilmektedir : 
Liigatc;1Iara gore zevd, iic; ila on arasmdaki develere soylenir; miifredi 
yoktur. Nefer, raht = cemaat, kavim ve nisA. = kadmlar, kelimeleri 
de bunun gibidir. Liigat alimleri, hadis-i §erif'teki be§ zevd .sOzii, be§ 
cemel (erkek deve), be§ bair (di§i deve), be§ nisve (kadm) sooleri gibi
dir, diyorlar. 

11) imam Sibeveyh'e gore zevd, iic; di§i deveye denir. Qiinkii, zevd 
kelimesi miiennestir. (Ziirk!ni, Muvatt~· §erhi, II, 41 vd; Nevevi, el
Minhac, III, 4.) 

12) Ebu Hatem es-Sicistftni, bu konuda §Oyle diyor: Liigat A.Iim
Ieri bu kelimenin cem'inde k1y&c;I terkedere,k; be§ deveye, be§ zevd de~ 
mi§lerdir. Bu ise, kaideye uygun degildir. (Nevevi, el-Minh!c Fi ~erh-i 
Miislim ibn Haccac, III, 4.) 

13) Baztlan da zevd'in bir deveye .sOylendigi g()rii§iinii savunmu§
Iardir. ibn Kuteybe de aym g6rii§te olup, diger ilim adamlanmn go
rii§leri, zevd'in tek deve olmadigmi ve topluluk oldugunu, bu gorii§iin 
ise en sec;kin ve makbul bir gorii§ oldugunu soyleyerek bunlar ((be§ el
bise)) denilebilecegi gibi, ((be§ zevd11 de soylenebllecegi husllsunu her 
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ne kadar delil olarak ileriye siirmii§lerse de, bu fikir, Ebu Amr tarafm
dan «hi~ bir deger ta§Imaz)> ifadesi ile reddedilmi§tir, demektir. (A)mi, 
Buhitri §erhi, IV, 286.) 

Yukandan beri onii~ madde halinde · SiraladiglffilZ gorii§lerin hepsi, 
zevd'in, develerin adedi ile jlgili bulundugu, fakat ya§lan ile alakas1 
olmad1g1 noktasmda ittifak etmektedirler. Aralarmdaki aynllk, yalmz 
develerin adetlerinin asgari ve a'zami hududunu tesbit etme hususun
dadir. 

Zevd, ister iki ve daha <;ok deve topluluguna densin, ister ii~ ila 
on ve daha yukansu1a soylensin, hadis-i §erif'in ifade ettigi mana bakl
ffilndan bir deve i~in kullamldtgl muhakkak olduguna gore, yani bu 

· ifadeden be§ adet deve kasdedildigine gore; zevd'in bir deveye ad oldugu 
gorii§iinii tercip €derek mana veriyoruz. 

Kamil Miras : Tecrid terciimesinde mezkur Ebu Said el-Hudri ha
disini terciime ederken, zevd kelimesini ((f:'n a§agl ii~er ya§mda be§ 
deveden azmda zekat yoktur)\ demi§tir: (Kamil Miras, Tecrid-i Sarih 
(terc.) V, 33). 

Merhum ou manay1 neye istinaden verdigini a(!tklamamt§tlr. Esa
sen zevd kelimesinden, develerin ya§lan hakkmda bir mana ~Ikmamak
tadtr. Ancak develerin ya§lan ba§ka bir hadis-i §erif'le beyan buyurul
mu§tur. 

Deve nisabmm be§ adet oldugunu, Ebu Said el-Hudri hadisinden 
ba§ka diger hadis-i §eri1'lerden de ogrenmekteyiz. 

Salim ibn Abdillah'm babasmdan, §oyle dedigi rivayet olunmu§tur: 
Salim bana, Hz. Peygamber vefat etmeden once zekat hakkmda yaz
dtrdigl bir yaztyr okuttu. 0 yaz1da §oyle bir ibare buldum : Be§ devede 
bir koyun, on tanesinde iki koyun, onbe§ tanesinde ii~ koyun, yirmide 
dort koyun, yirmi be§te ise iki ya§ma girmi§ di§i bir deve vermek ge
rekir. Otuz be§e kadar durum ooyledir. Eger iki ya§mda di§i deve bu
lunmazsa, ii<; ya§mda erkek bir deve verilmesi gerekir. Otuz be§i bir 
say1 ge<;tigi zaman kirk be§e kadar ii~ Ya§ma giz:mi§ di§i bir deve ver
mek gerekir. Ktrk be§i bir say1 yukan ge<;ince altmi§a kadar dort ya
§ma basffil§ di§i bir deve vermek gerekir. Altffil§tan bir yukan ge~erse 
yetmi§ be§e kadar be§ ya§ma girmi§ di§i bir deve vermek lazim gelir. 

· Yetmi§ be§i bir yukan <;tkarsa doksana kadar ii<; Ya§ma basmi§ iki adet 
deve verrr.ek gerekir. Doksandan bir fazla olursa, yiiz yirmiye kadar 
dort ya§ma basmi§ iki adet di§i deve vermek laz1m ·gelir. Develer yiiz 
yirmiyi ge<;ince, her elli devede dort ya§mda di§i bir deve, her k1rkta 
ii~ ya§ma girmi§ di§i bir deve vermek gerekir. (ibn Mace, Siinen, I, 
574; Tirmizi, Siinen, II, 87'; Nesei, Siinen, V, 19; Bq.hari, Tecrid Tercii
mesi, V, 222). 
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Devenin nisab1 ve daha fazlasmdan verilecek zekat min:tan, yuka
nda meallerini kaydettigimiz hadis-i ~erif'lerle sabittir. 

Zekata tabi develerin ya~lan hakkmda kaynaklarda bir kayda rast
layamadik. Ancak deve nisab1 ve daha fazlasmda verilecek zekat mik· 
tanm bildiren hadis-i ~erif'lerin ifadelerinden anla~1ld1gma gore, yir
mi be~ deveye kadar dort koyun verilmesi gerekmektedir. Bu koyunlann 
ya§I, zekatlan i~in itibar edilen ya~tir ki, bu da bir senedir. Ke~iler 
koyun hiikmiine dahil olduklanndan, onlarda da aym ~art mevcuddur. 
Sahih olan rivayete gore ~enesini tamamlamayan koyunlar, zekat i~in 
kabul edilmez. (bkz. ibn Hiimam, Feth'ul-Kadir, I, 501). 

Yirmi be§ deve ve daha fazlasmdan iki ya~mda bir di§i deve zekat 
verm.ek gerektigi daha once a<;Iklanmi§tl. Buna gore, elde mevcud de
velerin ya§larmm en az iki olmas1 icabettigi neticesi C,:Ikmaktadir. Daha 
yukansi i~in gerekli ya§lar da belirtilmi§tir. Yalmz §U hususu da be
lirtmek gerekir ki; zekat i~in verilecek develerin di§i olmas1 §arttlr. Ayn 
( deve) olarak verildigi takdirde Hanefi mezhebine gore, erkek deve 
kabul degildir. Ancak, di~i devenin bedeli odenirse kifayet eder. (Bkz. 
ibn Hiima~. Feth'ul-Kadir, I, 495). 

Develerden verilecek zekatta bir mesele daha ortaya ~1k1yor : Me
sela, iki ya§mda di~i bir deve zekat vermesi gereken kimseden, ayru ya§ta 
fakat birbirinden deger ve viicut yap1s1 bak1mmctan ~ok farkh develer 
bulundugu takdirde, bunlarm hangisine itiba.r edilecek? 

Bu konuda Hanefi mezhebinin gorii§ii ~oyle belirtiliyor : ~iiphe 

yok ki, devede asll · farz olan orta ya§tlr. Bunun ic;in hem fakir, hem 
de zenginin durumlanm goz oniinde bulundurmak gerekir. Mesela, bir 
kimsenin be§ devesi bulunsa ve bunlann iginde orta semizlikte iki ya
§mda veya zayifligi dolayistyla aym degerde, fakat ya§~a daha biiyiik 
bir di§i deve bulunsa, bu develerden orta derecede bir koyun zekat ver
mek laztm gelir. Eger develer i~inde orta yap1h bir deveye denk gelecek 
deve bulunmazsa, iki ya§mda di§i bir devenin k1ymeti ile ondan daha 
iistiin bir devenin k1ymetine bakthr. Orta derecede bir deve ile semiz 
bir deve arasmdaki k1ymet farki, koyuncta da itibar edilir. 

Mesela iki ya~mda di§i bir devenin ktymeti elli dirhem, ondan da
ha dii§iigiiniin k1ymeti ise yirmi be§ dirhem olsa, aradaki fark yan ya
nyadir. Bu durumda be§ devede orta derecede bir koyunun yan kty
metinde bir koyun zekat vermek gerekir. 

' Develer yirmi be§ tane olup ya§lan dort, be§ veya iki olsa ve bun
lar arasmda orta semizlikte iki ya§mda di§i bir deve veya degerce buna 
denk gelecek diger ya§larda hayvan bulunsa, yirml be§ devede orta vii
cutlu iki ya§mda di§i bir deve vermek gerekir. Mal sahibi, diledigi tak
dirde bu devenin k1ymetini Oder veya bunun ktymetine denk gelecek 
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ba§ka ya§ta develer Odeyebilir. Eger bunlann arasmda orta seviyede 
iki ya§mda di§i deve veya buna denk bir deve bulunmazsa; o zaman 
farz olan miktar, iki ya§mda di§i devenin en iistiiniine denk gelecek bir 
devedir. (Ebu Davud, Siinen, I, 362.) · 

. ·zekat · develerinin ya§I konusunda aym yerine kiymet Odendigi tak
dirde §U formillii de bu bahse Have edelim : 

Peygamber Efendimiz maim zekatmm klrkta bir hesabi ile Oden
mesini emrediyor. Bu husftsta rivayet edilen hadis-i §erif'in meali §OY
ledir: (MallanriiZm) kirkta bir zekatlm verin : 

Kirk dirhemden bir dirhem vermek gerekir. iki yiiz dirhem ta
mamlanmcaya kadar sizin ii_?;erinizde bir bor~ yoktur. Para iki yiiz dir
hem olunca, ondan be§ dirhem zekat vermek icabeder. iki yiiz dirhem
den fazlasi da bu hesaba goredir. 

Koyunda da klrkta bir zekat vermek gerekir. Otuz dokuz koyundan 
bir §ey lazim. gelmez. 

Sigir da otuz tane olunca bir ya§mda bir sigir vermek gerekir. Kirk 
tanede ise, iki y~mda bir s1~r verilir. Ziraat i~in kullamlan SI~rlardan 
bir §ey vermek gerekmez. 

Develerden her yirmi be§inde be§ koyun verilir .. . (Ebu Davud, Sii
nen, I, 362.) 

K1rkta bir hesabi toprak mahsullerine §amil degildir. Toprak mah-
. sftllerinde onda bir zekat vermek gerekmektedir. Kirkta bir hesabi, mal
lar i~indir. Mal ise 'yalmz para, hayvan ve diger ticaret mallan He e§ya 
i~in ·kullanllan bir ta'birdir. Bu hususta ilim · adamlarmm gorii§lerini 
qa~da · kaydetmekte fayda millahaza etmekteyiz : 

<<Emvah>, mal kelimesinin cemidir. Araplar nazannda mal, insamn 
elde etmek i.stedigi her §eye §amildir. Deve maldir, sigir maldir, k:oyun 
maldir, diger e§ya maldir, hurma mald1r, altln ve giimii§ maldlr. ·Bu . 
sebepten- Kamfts ·ve Lisan'iil-Arab (Bkz. Kamus-i Muhit, IV, 52 ve 
Lisan'ill-Arab, bab'ill-Um) gibi liigatlarda mal, insanm sahib oldugu 
biitiin e§yaya §8.mildir, ancak araplarm koyliileri ekseriya hayvanlara 
mal derler; §ehirliler ise ~ogunlukla altm ve giimii§e mal demektedir-
ler, denilmektedir. ' 

ibn'ill-Esir'e gore, aslmda mal; sahib olunan altm ve giimii§e de
nilir. Sonradan elde edilen diger e§yaya da· bu isim verilmi§tir. Fakihler 
ise, §er'an mal kelimesinin ifade ettigi manayt ta'yinde ihtilata dii§
m.ii.§lerdir. 

Hanefi fakihlerine gare mal; kendisinden faydalamlmasi ve topla
mlmasi miimkiin olan her §eye denir. Bir §eyde iki varhk galib olma
dlk~a ona mal denmez : Toplanma imkam ve mu'tad §ekilde faydalan

, rna imkam... Toplamlan ve kendisinden faydalamlan her §ey maldan 
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Jlhr. Meselft.; toprak, hayvan, e§yft. ve para gibi sahib olunan §eyler 
maldlr. 

~Mii, MA.liki ve Hanbelilere gore: Menfaat saglayan varhklar mal
du. Maim mal olmast ic;in, onlarca bizatihi toplanmt§ .olmasl gerekli 
degildir. Belki aslt ve kaynagt baktmmdan toplanma imkam kft.fidir. 
~tiphe yoktur ki menfaat te'min eden varhklar, kayna~ itibA.rt ile top
.anabilirler. Te§ri' ile ugra§an ilim adafnlan, bu gorii§ti kabul ederek 
~e'lif hakkl, icft.d hakkt ve benzeri haklan itibar ettikleri gibi, maldan 
menfaatt da itibft.r etmi§lerdir. Bu sebeble onlara gore mal, fakihlerce 
itibA.r edllen maldan daha umumidir. 

· .Bizim tercih edecegimiz husl.is; hanef"llerin ta'rifinin, Arap ltigat
lanmn zikrettigt ltigat mA.nA.sma daha yakm oldugudur. Zekatla llgili 
htiktimlerin tatbiki baktmmdan en uygun mAnA. da budur. (Bkz. Kar
dft.vi, Flkh ez-Zekat, I, 125 vd.) 

•tsiA.m Ansiklopedisi'nde de mal kelimesinin kullamh§I hakkmda §U • 
a~tklama verilmektedir: «Eskiden mal; mtilk ve servet manA.sma gel-
mekte olup, bedeviler arasmda bilhassa deve, arazi, para ve her hft.lde 
§ahiSla§mt§ maHan ifade etmekte idi. Kelime, «man ve «li» den meyda
na .gelmekte ve umumi olarak, bir kimseye ait herhangi bir §eyi if8.de 
etmektedir. Kelime «para)) manasmda «mal-i samit>>; buna mukft.bil 
«mal-i natlk>> da kole ve deve manasma gelmektedir. 

islamiyetin para ve mala kar§I olan vaz'iyyeti, dini sahada yaztlan 
ilk eserlerden beri mtinaka§a konusu olmu§tur. Gazzali'nin, hakim olan 
bu ahlaki ve dini gorii§ti, <<ihya1> mn ikinci kiSrmnda, bilhassa onti~; ve 
ondordtincti kitapta temsil edilmektedir.>> (islam Ansiklopedisi, mal 
maddesi.) 

·Buraya kadar bazt ilim adamlarmm gorti§lerini kaydettikten son
ra daha saglam kanaat vermesi baktmmdan mal kelimesinin ayet ve 
hadislerde kullamldtgl man8.}'1 belirtmeye ~;ah§ahm. 

Cenab-t Allah Kur'an-1 Kerim'de §oyle buyuruyor : «Onlarm malla
rmdan zekat al...>> (Tevbe, 103). 

«Mallanmz ile ~;ocuklanmz, fitneden ba§ka bir §ey degildir.>> (Te-
gabtin, 15). · 

«Andolsun ki sizi korku, a~hk ve mal noksanhgt ile imtihana ~eke
cegiz.» (Bakara, 155) . 

· «Allah size mallanmz ve evlatlanmzla yardtm ·ecter.» (Nisa, 29). 
«Mallanmzt, aramzda batt! §ekilde yemeyin.» (Bakara, 188). 
Peygamber Efentlimiz de Muft.z ibn Cebel'i Yemen'e vali gonderdigi 

zaman ona §U direktifi vermi§ti : «Onlara bildir ki, Cenab-1 Allah ken
dilerine, malla.rmdan iekat vermelerini farz kllmt§ttr ... )) (Buhari, II, 
104; ibn Mace, I, 568; Nesei, V, 2). 
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Be§ir ibn Hassasiyye'den §Oyle dedigi rivayet olunmu§tur : Hz. Pey
gamber'e : Zekat toplayanlar bize hakstzllk ediyorlar; yaptlklan hak
stzllk miktan mallanmtzdan gizleyelim mi? diye sorduk. Hz. Peygam

. t er; haytr, buyurdu. (Ebu Davud, Siinen, I, 366). 
Miictehidler ve Hadis imamlan da zekat bahsinde bablarm ba§m

da mal kelimesini kullandlklaJ:l goriilmektedir. (Bkz. ibn Mace, Siinen, 
I, 571; Nesei, Siinen, V, 23; ~afii, Kitab'iil Umm, II. 66 ve Serahsi, Ze-. 
kat bahsi) . 

Yukanda kaydettigimiz ayet ve hadis meallerinde de goriilecegi gibi 
mal kelimesi, mutlak olarak zikredilmi§ olup zekita tabi biitiin mallart 
ic;ine almaktadtr. Elde edilme imkam olup da heniiz edinilmeyen var
hk!ar, bu ifadelere gore maldan sayllmtyor. Ktrkta bir zekat vermeyi 
emreden hadis-i §erif, onda bir zekat verilmesi gereken toprak mahsul
lerini bu ta'birin dt§mda btrakmaktadtr. Bu durumda mal kelimesi, top
rak mahsulleri dt§mdaki biitiin varllklara §amil goziikmektedir. 0 hal
de esas konumuz olan develerin zekatmda, verilmesi mecburi develerin 
ktymeti Odenmek istendigi takdirde, belli bir ya§taki devenin en iyisin
den · mi, yoksa orta derecede ktymet ta§tyam iizerinden mi odenecegi 
mii§kiiliinii, ktrkta bir zekat vermeyi emreden hadis-i §erif'in l§Igt al
tmda c;ozmege c;ah§allm. 

Hadis-i §erif'te· ktrkta bir zekat verilmesi emredildikten sonra, hangi 
mallardan ktrkta bir zekat verilmesi gere>ktig;i beyan buyrulmaktadtr. 
Para, deve ve benzeri hayvanlarda ktrkta bir nisbetlerinin birbirine uy
gun oldugu goriiliiyor. Mesela, ktrk koyunda bir koyun, be§ devede bir 
koyun, yirmi be§ devede bir deve veya be§ koyun, ktrk stgtrda bir stgtr, 
deger baktmmdan birbirine uzak olmayan ve c;ok yakm olan nisbetler 
vermektedirler. Mezkur mallarm ktrkta birlerinin birbirine denk oldu
gunu ~emseddin es-Serahsi:de belirtmektedir. Kitabmda §6yle diyor : 
Ebu Hanife'ye gore: Sene ba§mda ya maim bizzat ktrkta birini ver
mek gerekir, yahut da degerinin ktrkta birini vermek laztm gelir. (Se
rahsi, Mebsut, III, 15). 

Serahsi bu konuyu daha da aydmlatarak §6yle devam ediyor : Ni
sab olc;iilerinde ktymete itibar edilir. Zira koyunun o devirdeki ktymeti 
be§ dirhemdi. iki ya§mda di!}i hir devenin fialt da ktrk dirhemdi. Be§ 
devede zekat vermenin farz olu§u ne ise, 200 dirhemde de odur. (Se
rahsi, Mebsut, II. 150). 

ibn Hiimam da .((Feth'ul-Kadir)) adll kitabmda yukanda Meb
sut'dan naklettigimiz gorii§ten bahisle §byle demektedir : Zekatta mal
lar it;in emrolunan miktar, ktrkta birdir. Zira Peygamber Efendimiz : 
Mallanmzm ktrkta bir zekatm1 verin, buyu_rm9.ktadtr. Bir koyun, deve 
nisabmm ktrkta. birine yakmchr. 0 devirde koyunun ktymeti be§ dir-
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hem, devenin loymeti ise ktrk dirhemdi. Be~ devede bir koyun verilmesi, 
iki ytiz dirhemde be~ dirhem vermek gibidir. (ibn Htimam, Feth'ul-Ka
dir, I, 494; Bkz. ~eyhzade Abdurrahman, Damad, I, 197). 

~ah Veliyullah, <<Huccetullah'il-Baliga» adh eserinde ~oyle diyor: 
Bel} deve, koyun nisabmm en ednast htikmtinde kabul edilerek ondan 
bir koyun zekat verilmesi emredilmi§tir. (~ah Veliyullah, Huccetul
lah'il-Baliga, II, 506) . 

Deve, koyun, stgtr ve Peygamber (s.a.) devrinde para olarak kulla
mlan gtimtil} ile altm arasmda bir muvazene oldugu anla§tlmaktadir. 
Hatta diyebiliriz ki, altm ve gtimtil} nisabmda ta'yin edilen miktar, 
diger mallarm nisablarmm bir fiatt .durumunda idi. Daha ileride de 
ac;1klanacag~ gibi, bunlann gerc;ekten e§yamn fiab olarak ta'yin edildi
gini ileri stiren ilim adamlan da vardtr. 

Bu ma'h1mat I§tgmda §imdi biz neticeye varabiliriz : Maden1 ki 
para ve e§ya arasthda bir muvazene gozetilmi§ti, oyle ise be§ devede ve
rilecek zekat miktan bedel olarak dti§tintildtigti takdirde, nastl bir ko
yunun bedeli esas almacakbr? Bir ya§n'lda koyunlarm edna ve a'las1 
arasmda bOigelere gore epey farklar ortaya <;:Ikabilir. Bu takdirde me
sela deve zekatm1 k1ymet tizerinden odeyen muhtelif kimselerin orta 
olarak kabul edebilecekleri koyunlarm fiatlan arasmda ihtilat zuhur 
edeceginden, aym konuda iki ttirlti ve birbirinden farkh muamelenin 
icras1 gerekecektir. Bu mahzurdan tamamen kurtulabilmek ic;in §U yol
dan hareket etmekte fayda oldugu kanaatindeyiz. Ebu Hanife'nin go
rti§tinde oldugu gibi: Be§ devenin fiatt takdir edilmeli ve toplam dege
rinin k1rkta biri zekat olarak verilme!idir. 

4) S•i'lnn Nisab• 

S1gmn nisab1, Muaz ibn Cebel'den rivayet olunan §U hadis-i §erif 
ile sabittir : 

Muaz ibn Cebel §Oyle diyor: Rasulullah (s.a.) beni Yemen'e gon
derdi ve her otuz s1g1rdan iki ya§mda di§i veya erkek bir s1g1r, _kirk 
Sigtrdan tic; ya§mda di§i bir s1g1r ve her ytiklti s1g1rdan da bir dinar 
para veya buna denk ((Maafir» (Maafir, Hemedan kabilesine nisbet 
edilen bir elbise cinsinin ad1d1r) elbisesi zekat almam1 emretti. (Tirmizi, 
Stinen, II, 388; ibn Mace, Stinen, I, 577). 

S1gmn nisabtm bu hadis-i §erif'ten ogrenmekteyiz. Senelik zaruri 
ihtiyacmdan fazla olarak bn saytda s1gm bulunan bir mtisltiman §er'an 
zengindir. Boyle bir kimse, bu nisaba ayn olarak veya bunun bedeli 
olarak sahip olmayanlara zekat vermesi gerekir. Otuz stgtr veya otuz 
s1g1r degerinde para.')I olan kimseye zekat verilemez. 

Tefsir, C. VII F . 222 
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S1gJ.nn nisabmda asgari simr otuzdur. Azamisi ic;in muayyen bir 
simr tesbit edilmi§ degildir. Degi§ik sayilarda, degi§ik nisbetlerde zekat 
vermek gerekir. Biz, burada sigJ.r zenginliginin en a§agi hududunu tes
bit etmek ic;in bir delil ·olmak uzere mezkur hadis-i §erif'i kaydetmekle 
yetiniyoruz. 

nevede oldugu gibi, zekata tabi sigirlann Ya§I hakkmda da bir 
kayda · rastlamadik. Ancak, verilmesi gereken zekat sigmn Ya§I, asgari 
bir simr olarak ka~ul edilebilir, Buna g-Ore otuz sigJ.nn ya§lan en az 
iki veya iki ya§inda bir Sigmn degerinde olmahdir. 

, Zekat olarak verilecek s1g~nn Ya§I, butun kaynaklarda belirtildigi
ne gore, ikidir. Yukanda mealen zikrettigimiz hadis-i §erif'te bu ya§ 
ac;Ikc;a gorUlmektedir. Kirk sigirda ise, uc;. ya§mda di§i bir si~r verilir. 
(Bkz. aym eserler ve aym sayfalar. Aynca : ibn Kudame, el-Mugni, 
II, 592 ve el-Umm, II, 11, 61 vd; Serahsi, Mesbut, Kitab'uz-Zekat). Sigi
nn zekatmi verirken iki ya§mda ortalama bir danayi itibar etmek lazim 
gelir. Zira en a'lasmi itibar etmek, mal sahibine zarar verir; en a§$
smi itibar etmek de fakire zarar verir. Orta derecede bir sigir buluna
madigi veya mal sahibi sigJ.r yerine kiymetini Odemek istedigi veya 
buna meebur kaldigi zaman orta derecede bir sigmn degerini hesab 
ederek zekatmi verir. Yukanda deve nic;abi bahsinde· belirttigimiz gibi, 
orta dereceyi bulmak guc;lugu bahis konusu olabileceginden, sigir zeka
triun klymet uzerinden Odenmesi halinde de aynen en az iki ya§mda 
otuz sigmn orta hallileri hesab edilir; veya eger mal elinde mevcud 
ise, mevcud otuz sigmn degerini hesab ederek toplam degerinin 1!40 mi 

. oder. Ve boylece zekat borcundan kurtulmu§ olur. Ayn olarak Odemek 
istedigi takdirde de yine otuz s1gmn toplam degerinin kirkta biri tuta
nnda bir sigir vermesinin, mes'uliyetten tamamen kendini kurtarmak 
baklmmdan daha uy.gun oldugu dU§UnUlmu§tiir. 

5) Koyunun Nisab1 : 

Koyunda zengin sayilmanm asgari olc;U.sii kirk adettir. Ancak bun
lann, se·nelik zaruri ihtiyac;tan fazla olmasi §art kO§ulmu§tur. Senelik 
ihtiyac;tan artan koyunlar kirka balig olunca, bunlardan bir koyun veya . 
bir koyunun kar§Ill~nda para ve e§ya vermek farzdir. 

Koyunun nisabliu Siinen-i ibn Mace ve Sunen-i Tirmizi'de rivayet 
olunan §U hadis-i §erif'ten ogrenmekteyiz: Koyunda 1!40 zekat verilir. 
120 ye kadar bOyledir. Koyunlar yiiz yirmiyi a§mca iki yiize kadar iki 
koyun; iki yiizden fazla olunca uc; yiize kadar iic; koyun vermek lazim
dir. Koyunlar iic; yiizden fazla olunca, her yiizde bir koyun ·verilir. Son
ra dort yiize ula§mcaya kadar bir §ey vermek gerekmez. Zeka.t almakta 

Tevbe. 

gari z 
dan z 

G1 
gerekt1 
mz ni..s 
rilmesi 
mUiunr 
yalmz 
dir. E 

Pa 
makta1 
Bunun 
deki z<1 

yun ni..s 
hayva 

im 
rivayet~ 
iki adaJ 
kat top 
ve en u 
Rasuhil 
onlara 
fimm, 1 

1Ha1 
bir ha 
nacak ·z 
rivayete 
mez. (il 

Kas 
dayana11 



be, 60) HADisLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiR1 3539 

.n ayn kimselerin koyunlan birle§tirilmez. Zekat vermemek i~in de 
plu olan koyunlar birbirinden aynlmazlar. Kan§Ik halde bulunanlar 
, mUlkiyet nisbetine gore hesab edilirler. Zekatta ya§h veya kusurlu 

.anlar kabul edilmez. (Tirmizi, Sunen, II, 387; bkz. ibn Mace, Sunen, 
574 ve 577). 

Yukanda mea.Iini kaydettigimiz hadis-i §erif, koyun cinsinden as
ri zenginlik smmm ~izmekte, aynca muhtelif sayilardaki koyunlar

zekat vermekte ta'kib edilecek yolu da g6stermektedir. 
Gum'ii§, altm, deve ve s1g1rda kirkta bir hesabi ile zekat vermek 

-erektigi gibi, koyunda da bu prensib bariz olarak gorillmektedir. · Yal-
-::z nisab miktanndan daha ~ok say1daki koyun ve diger mallardan ve-
·.lmesi gereken zekatlarm, hadis-i §erif'te beyan buyrulan 1!40 for
. iiliine tamamen uymad1g1 goriilUyor. 1/40 hesabi, mezkur mallann 
-almz nisablarmda birbirine ~ok yakm bir nisbet arzetti_gi g6rillmekte4 

· ir. Esasen bizi ilgilehdiren tararf da buras1d1r. 
Paradan verilecek zekatta ise, durum taniamen hadis-i §erif'e uy

:":lakta; nisab miktari ve daha fazlasi i~in aym nisbet uygulanmaktadir. 
3unun sebebini kanaatimi·zce, hayvanlarm yeti§tirilme ve beslenmesin
.eki zorluk ile, ans1zm telef olma ihtimalinin bulunmasma baglamak 
~erektir. Parada ise, bOyle bir kUlfet bahis konusu degildir; muha.fazasi 
·olaydir. ·Bu sebeple hayvan cinsinden mala sahib olanlar baz1 durum
.arda paraya gore daha az sorumludurlar. Burada hayvanc1hga te§vik 
ldugu noktas1 da gaze ~arpmaktadir. Parasm1 hayvanlara yatmp, bun
ann say1lanm ~ogaltanlara adeta. bir bagu~ta bulunulmaktadir. Ko
::un nisabm1 ta'yin ettikten sonra, bir de ondan verilmesi gereken ·zekat 
~ayvammn ya§Inl tesbite c;ah§ahm. 

imam ~afii, ·zekat olarak verilecek koyunlarm ya§I hakkmda §U 
rivayeti naklediyof : Mis'ar'dan rivayet edildigine gore, §Oyle demi§tir : 
.ki adam bana gelerek §Oyle dediler: Rasulullah (s.a.), insanlardan ze
:Cat toplamak ic;in bizi g6revlendirdi. Ben de onlara buldugum y'iiklu 
'.'e en ustun . bir koyunu c;1kanp verdim. Fakat, bunu bana iade ederek : 
Rasultillah (s.a.), bize y'iiklu koyun:u almayt yasaklad1, dediler. Ben de 
onlara orta derecede bir koyun verdim; onu ald1lar. (~atii, Kitab'Ul
Umm, II, 14). 

IHanefi mezhebine gore; koyunun zekatmda bir ya§mi tamamlami§ 
bir hayvan ahmr. Kec;i de aynen koyun hukmune bagh olup, ondan ali
nacak zekat ke~isinin bir seneyi tamamlami§ olmas1 gerekir. Sahih olan 
rivayete gore, koyun ve ke\!ide alti ayllk hayvan zekat ic;in kabul edil
mez. (ibn Humam, Feth'ul-Kadir, I, 508). 

Kas1m ibnSellam zekat koyunlannm ya§lan hakkmda, rivayetlere 
dayanan gor'ii§'iin'ii a§agidaki §ekilde a~Ikllyor: 
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Koyunlann zekatmda, sigtrda oldugu gibi yaln1z iki ya§ itib&r edi
lir. Sigtrda buna <<Tebi'>>, ve <(Mtisinn» denilir; koyunda ise, aym ya§lar 
igin <<Cezea» ve <<Seniyye» ta'biri kullamllr. (Yani s1g1rda nas1l, bir ya
§Inl doldurmu§ olmak §art ko§ulrnU§ ise; koyunda da a:ym §art bahis ko
nusudur. Ancak ondan farkh olarak koyunda alti ay ile bir Ya§ ara
smda olan koyunlarm da zekat igin mu'teber olduklan gorii§ii vardir.) 
Bu hus\lsta hadisler varid olmU§tUr : . 

Mekhill'den rivayet olunduguna gore; Orner ibn Hattab, koyunla
rm zekat1 konusunda Siifyan ibn Abdillah'a §Oyle demi.~tir : Koyundan 
bir ya§mdakini veya senenin ekserisini tamamlarni§ olam zek&t al. 

Salim ibn Abdillah el-Muharibi'den rivayet edildigine gore de : Hz .. 
Orner, bir oolgeye zekat toplama me'muru gonderip ona ancak bir ya
§mda ve senenin ekserisini tamamlami§ koyunlan zekat olarljtk alma
Sim emretmi§tir. 

Zekatta s1g1r ve koyunlar igin erkek ile ,fii§i arasmda bir fark yok
tur. Bunun gibi, devede oldugu iizere birinin digeri ·iizerine ya§ bakl
mmdan tistiinliigu de yoktur. (Kas1m ibn Sellam, Kitab'ill-Emva.J., 390). 

·zekat koyunlanmn Ya§I konusunda az bir fark ile ileri siiriilen go
rii§ler arasmda, bir ya§mda olma §artlm tercih etmeye daha uygun 
buluyoruz. Zira Hz. Omer'in her iki ya§I atlf vav1 ile bir arada zikret
mesi, bir ya§mdaki koyun gosteri§inde olanlar i~in makbul oldugu ve 
zekat toplayanlara bir kolayhk oimas1 bakimmdan ~1kar yol g'Osterildigi 
anla§Ilmaktadir. Her iki ya§m da esas almmasma imkan yoktur. <;iinkii 
bir konuda bir tek esas kabul edilir. Aksi takdirde gerek ayn olarak ve 
gerekse bedel olarak zekat ,-erecekler, mii§kiil ve degi§ik bir h·iikiimle 
kar§Ila§abilirler. Mesela, iki mtisliimandan biri alt1 ayhk bir koyunu 
esas alarak zekat oder, digeri bir senelik koyunu esas alarak Oderse, 
arada muazzam bir fark belirir ki, bu da fakirin zaranna olur. Yalruz, 
mal sahibi bir ya§mda koyun bulamachgi ve zekatlm paraya gevirmek 
istemedigi veya buna imkan bulamadigi takdirde, bir ya§mdaki koyun 
degerinde alb ayllk bir koyunu Odeyerek borgtan kurtulabilir. Fakat 
bu koyunun, bir ya§mdaki koyundan daha az degerde olmamas1 laZim
dir. Aksi halde farkml odemelidir. 

6) Atlann Zekatt : 

Ebu Hiireyre'den rivayet edlldigine gore, Peygamber Efendimiz 
§oyle buyurmu§tur : Mtisliimana at~ndan ve kolesinden dolayi zekat ia
zim gelmez. (Buhari, Sahi~, II, 121; bkz. Muslim, Sahib, II, 676; Tir
mizi, Siinen, II, 392; Nesei, Siinen, V, 25 ve Ebu Davud, Siinen, I, 369.) 

Bu hadis-i §erif, mezhep imamlar1 ile diger ilim adamlan tarafm-
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dan, zekattan mua.f tutulan temel ve zarU.ri ihtiya~lar bahsinde bir delil 
olarak kabul edildigi goriilmektedir. Buna gore atlardan suret-i kat'iy
yede zekat 1az1m gelmeyecegi gorii§iinii 8avunan oldugu gibi, ihtiya~
tan fazla elde bulunan; veya zeyk i~in saklanan; veya ticarette kulla
mlan atlardan da zekat laz1m gelece~i gorii§iinii savunanlar da vanhr. 

imam Ebu Ylisuf, imam Muhammed ve imam §S,fii'ye gore, hak
larmda nass (hadis-i .~erif'ten delil) bulunmasma binaen kolelerle at
lardan hi~ bir suretle zekat vermek gerekmez. · (Bkz. ibn Humam, 
Feth'ul-Kadir, I, 502; Damad, I, 200). · 

Ebu Hanife ve ibrahim en-Nahai'ye gore ise; senenin ekserisini 
mer'alarda otlamak sureti ile ge<;inen atlar, ister erkek olsun, ister di§i 
olsunlar onlardan zekat vermek gerekir. Hadis-i §erif'te beyan buyru
lan: Atlardan zekat laz1m gelmeyecegi hiikmii ise, harplerde kullamlan 
atlara mahslistur. Muharebelerde kullamlan at!ar o devirde zarU.ri ihti
ya~tan saylldlg1 i<;in, Hz. Peygamber onlan zekattan muar tutmu~tur. 
Bunlann dl§mda ticaret i<;in veya ihtiya<;tan fazla olarak bulunduru
lan atlar da zekata tabidir. 

Atlarm ~ekatmda ta'kib edilecek yol, Hz. Peygamber tarafmdan gt>s
terilmi§tir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i §erif'lerinde §Oyle buyuru• 
yor : Saime (senenin ekserisini mer'ada otlayarak ge<;inen cinsten) olan 
biitiin atlardan bir dinar veya 10 dirhem zekat vard1r. (Bkz. Aym eser
ler, 502 ve 200) . 

Bu hadis-i §erif, bizlere atlann zekatmda ta'kib edilecek yolu gos
termektedir. Bir dinar veya 10 dirhem, Hz. Peyganl'ber devrinde iki 
koyun satm alabiliyordu. (Bkz. bu kitap, koyunun fia~1 bahsi, s. 158). 
Atlarm sahibi isterse bunu para olarak yerir, dilerse iki koyun verir 
ve eger isterse atm klymetinin l/40'ml verir. Atm degeri nisab mikta
rma ula§Irsa hiikiim boyledir. Eger nisab miktan ktymet ta§1m1yorsa 
on~an zekat vermek gerekmez. Ticaret i<;in kullamlan kat1r, e§ek ve 
benzeri hayvanlar da atlarm statiisiine tabidir. 

i§te goriiliiyor ki, atlarda nisab itibari ktymet iizerindendir. Atla
rm zekatmm klymet iizerinden verilmesi Hz. 6mer'den rivayet edilmi§
tir. (Bkz. lbn Hiimam, Feth'ul-Kadir, I, 502 ve ~eyhzade Abdurrah
man, Damad, 1, 200.) 

Burada bizim tercih ettigimiz gorii§, Ebu Hanife ve ibrahim en
Nahai'nin gorii§leridir. 

7) Toprak Mahsiillerinin Nisabt : 

Toprak mahsullerinin zekat1, Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen 
~u hadis-i §erif ile sabittir : . 
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Peygamber Efendimiz ~oyle buyuruyor: Be~ uklnye (iki yuz dir
hem) den az gumu~te zekat yoktur. Be~ zevd'den az devede zekat yok
tur. Be~ vesaktan az toprak mahsullerinde de zekat yoktur. (Buhari, 
Tecrid-i Sarih (terc.) V, 32 Hadis No : 692; bkz. Nesei, Sfulen, V, 30). 

Ukklye ve zevd ta'biri hakkmda gumu§ ve deve nisablan bahsinde 
yeteri kadar bilgi verilmi~tir. Biz burada yalruz Ol~ek uzerinde dura
cagtz. 

Kaynaklarda belirtildigine gore, mit'iin muctehidlerin itti~ak1 ile bir 
· ol~ek, 60 sa'dtr. (Bkz. ibn Mace, Sunen, I, 586; Tirmiz1, Siinen, II,· 392; 
Ayni, Buhari §erhi, IV, 287; §atti, el-Umm, II, 28). Be~ v~ak, bu du
rumda u~ yi.iz sa' eder. BugunkU agtrllk ol~iilerine gore bir sa'm ka~ 
kg. ettigini bilmemiz gerekir ki, toprak mahsullerinin nisab miktanru 
bilmi§ olahm. Bu hususta derin ara§tlrmalar yapan Prof. Kamil Miras 
bir~k mutalaalan kaydettikten sonra §U neticeyi veriyor : 

Bir sa' J040 dirhem agtrllgmdaki ol~ege denildigine gore, be§ ve
sak, kesirsiz olarak 1000 kg. ve eski hesap ile 780 okka eder. Ancak Hz. 
Peygamberin sa'mm miktannda Irak alimleri ile Hicaz alimleri arasm
da ihtilaf bulunup Irak'lllara g6re, bir sa' sekiz Bagdat nth, Hicaz'll
lara gore, 5,1/3 Medine nth oldugundan, be§ vesaktan ibaret olan alt
mt§ sa-1 Nebi, Irak'hlara. gore 480, Hicaz'lllara gore de 320 ntll eder. 
(Bkz. ibn'Ul..JEsir, en-Nihaye, IV, 223). Fakat ntlm ke.sri, lrak'lllara gare 
20 iStar, Hicaz'lllara gore ise 30 istar oldugundan, a§agtda rakamlarla 
g6sterilecegi uzere netice itibanyla birdir. Yani bir sa' 1040 dirhem'dir. 

Irak'hlara Gore : 
Bir sa' = 8 ntll X 20 istar = 160 istar X 6,5 dirhem = 1040 dirhem. 
Hicaz'hlara GOre : 
Bir sa' = 5, 1/3 nt1l X 30 istar = 160 istar X 6,5 dirhem = 10401 

dirhem. 
Be§ vesakm bin kilo ve eski hesap He 780 okka oldugunu da ra

kamlar ile ayn ayn §Oyle .izah ederiz: 
5 vesak X 60 sa' = 300 sa' X 1040 dirhem = 312000/312 = 1000 kg. 
5 vesak X 60 sa' = 300 sa' X 1040 dirhem = 312000/400 = 780 

okka. ('Kamil Miras, Tecrid-i Sarlh tercumesi, V, 81 vd.) 
Be§ vesak, bin kiloluk bir . agtrllga tekabiil ettigine gore, toprak 

· mahsllllerinin nisabmda itibar edilen Ol(;fi bir tondur. Senelik ihtiya
cmdan fazla bir ton toprak mahsulu elinde buluna:n kimseye, onda bi
rini zekat olarak vermesi gerekir. Ayn olarak verilmek istenmedigl tak
dirde bu miktarm (onda bir) bedeli hesab edilerek ooenir. Bu hukum, 
yani onda bir zekat verilme hUkmu, yagmur, nehir ve goze sular1 ile 
kendiliginden sulanan topraklarm mahsilllerine aittir. Dl§ardan bir 
emek sarf1 ile sulanan toprak mahsulleripde ise durum degi§~ektedir. 
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Bu hustista Peygamber Efendimizden §U mealde· bir hadis-i §erif rivayet 
edilmi§tir : 

Salim'in babasmdan rivayet edildigine gore Hz. Peygamber §oyle 
buyurdu: Yagmur, nehir ve goze sulan ile (kendiliginden) sulanan ve
ya kendiliginden sulu alan arazi mahsullerinde onda bir, hayvanlar ve 
havuzlar yarduru ile sulanan toprak mahsullerinde ise yirmide bir zekat 
verilir. (Nesei, Siinen, V, 31'; bkz. Miisliin, Sahih, II, 675J .. 

Bugiin sulamada kullarulan hayvanlarm yerini motor giicii, ha
vuzlarm yerini de barajlar alnn§tlr. Gerek ibtida.i usillde oldugu gibi 
hayvan ve havuzlar yatd1m1 ile sulanan arazi, gerekse motor ve baraj 
sulan ile sulanan arazi aym hiikme baglld1r. Eger baraj suyu para kar
§Illgi te'min ediliyorsa, hiikiim havuz suyu hiikmiindedir. Yok eger be
aava te'min ediliyorsa, 0 takdirde kendiliginden sulanan topraklar hiik-
mii cari olur. Yani onda bir zekata tabi olur. ' 

Hayvan veya havuz yard1m1 ile veya bunlarm yerinde kullamlan 
motor, baraj ve benzeri te~nik vas1talarla sulanan toprak Ihahsullerin
dim yirmide bir, yani kendiliginden sularian ad.zilere nisbetle 1/2 nis
betinde daha az. zekat almmasmm sebebi, bu gibi topraklarm i§letiline
sinde di§ardan bir guc; tatbik edilmesi neticesi yapllan masraf ve ~ekilen 
zahmetlere binaendir. islam dini, sarf edileri enerjiyi ve yap1Ian masraf
lan gez oniinde bulundurarak adilane bit hiikiim koymU§tUr ki, miis-

'liimanlar magdur kalmasm. 
Umumi olarak toprak mahsullerinin nisab miktanm tesbit ettikten 

sonra, §imdi de hadis-i §erif'lerde zikri gec;en toprak mahsullerinden 
bugdaym nisabl ile diger iiriinlerin nisabml a<;Iklamaya c;all§allm. 

a) 'Bugdaym Nisab1 : 

Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildigine gore Peygamber Efendimiz 
§Oyle buyuruyor: Bugday ile hurmada, · be§ Olc;ege ula§mcaya ·kadar ze
kat farz olmaz. Giim~te ise be§ ukklyeye . Ula§mcaya kadar, develerde 
de be§ zevde vanncaya kadar zekat farz olmaz. (Ne.Sei, Siinen, V, 30.) 

Yukanda da belirttigimiz gibi be§ olc;ek 1000 kg. dlr. Bir kimsenin 
senelik ihtiyacmda:ri fazla olarak 1000 kg. bugdayt bulunursa, §er'an 
zengindir. BU miktarm onda birini vermek farzd1r. Eger bugday mah
sulii, enerji ve para sarf1 ile yeti§iyorsa o zaman yirmide birini vermek 
gerekir. 

b) niger Uriinlerin Zekati : . 

Bugdayt bir misal olmak iizere aldlk. Diger tahll ve iiriinlerin ze
kati ise toprak mahsulleri madQ.esinde zikrettigimiz hadis-i §erif'e da-
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yanmaktad1r. Me§hllr Ebu Said el-Hudri hadis'i, Buhari-i ~erif'te, dige! 
kaynaklardan farkll olarak §U §ekilde rivayet edilmi§tir: 

Hububat maddeleri ile hurma be§ Ol~ek, deve be§ zevd, giimii§ de 
be§ ukk1ye olmad1k~a bunlardan zekat vermek gerekmez. (Buhari, Sa
hih, II, 112 vd; Ne.Sei, Siinen, V, 30 vd; bkz. Miislim, Siinen II, 674) . . 

Yukandan beri maddeler halinde belirtmege ~all§tigirmz zekata 
tabi e§ya ve giimii§iin nisablan, degi§ik rivayet ve ifadelerle tek kay
naga yani Ebu Said el-Hudri hadisine dayanmaktad1r. Ancak degi§ik 
rivayet yollarmda baz1 cins maddelel"le kayidlandmlmi§ oldugundan, 
ozel olarak bu maddelerin nisablanmn dayand1g1 delilleri g6stermek ba
kirmndan, bu hadis-i §erif'lerden birer ornek kaydetmegi uygun bulduk. 
Daha geni§ bilgi i~in de dip notlarda kaynaklan g6sterdik. Gerektigin
de bu kaynaklara miiracaat epilebilir. 

·Toprak mahsullerinin tiimiinden mi, yoksa bir k1smmdan m1 ze
kat laz1m .gelecegi husllsunda mezheb imamlan ve alimler ara.Smda 
farkll gorii§ler ileri siiriilmii§tiir. Bize daha kesi.ry bir kanaat vermesi 
bak1mmdan bu gorii§leri kaydetmekte fayda miilahaza ediyoruz. 

Zekata Tabi Toprak ~ahsulleri ile Meyve ve Sebzeler : 
Hasan-1 Basri ile ~a'bi'ye gore toprak mahsullerinden yalmz hakla

nnda nass bulunanlar zekata tabidir. Hadis-i §erif'lerde belirtilmeyen 
toprak mahsulleri ile meyvelerden zekat almmaz. Bu maddeler de §un

.lardJ.r : Bugday, arpa, m1s1r, hurma, kuru iiziim. ~evkani de bu mezhebi 
kabul etmi§tir. (Seyyid Sab1k, F1kh'iis-Siinne, I, 349.) 

Ebu Hanife'ye gt>re yerden ~1kan biitiin mahsullerden zekat ahmr. 
Sebze, meyve ve diger mahsuller arasmda bir fark yoktur. Yalmz Ebu 
Hanife, topragm i§lenmesi ile adette gelir te'min etme ve nema kasdet
meyi §art kO§mU§tur. Hatta bu kadarla da kalmayarak odun, ot ve 
karm§ ile meyvesiz aga~lar di§mda, ister kendiliginden sulu olsun, ister 
dl§ardan bir enerji sarf1 ile sulansm, biitiin toprak mahsullerinden ze
kat almmas1 gorii§iinii. savunmu§ ve az1 ile ~ogundan bir fark gozet
memi§tir. O'na gore, toprak mahsullerinin zeka.tmda nisab ve havelan-1 
havl de §art degildir. (ibn Hiimam, Feth'ul-Kadir, II, 2.) 

imam Ebu YtlSuf ve imam Muhammed'e gore, .bir sene il~lanma
dan kalmak §artl ile ister hububat olsun, ister §eker ve pamuk gibi 
tartl ile ol~iilen. mahsuller olsun, hepsinden zek1U laz1m gelir. Eger bu 
mahsuller, karpuz, kavun, h1yar, meyve, sebze ve benzeri bir sene kala
mayan maddelerden olursa bunlardan zekat laz1m gelmez. (Seyyid 
Sab1k, FLkh'iis-Siinne, I, 349; Aynca bkz. ibn Hiimam, Feth'ul-Kadir, 
II, 3.} . 

~ihabuddin Ahmed el-Heytemi'nin <<Tuhfet'ul-Muhtac>> adh kita
hmda kaydettigine gore; zekat, yalniz yiyecek maddelerine mahsllstur. 
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Bunlar da 0o Hububat ma.ddeleri, bugday, arpa, pirin~, mercimekle diger 
yiyecek maddeleri ve ya§ meyveler ile kuru tiziimdiiro (~ihabuddin Ah
med el-Heytemi, Tuhfet'iil-Muhtac;, III, 240o) 

imam Malik zekata tabi olan toprak mahsullerini sayarken : Bug-• . 
day, arpa, rms1r, pirinc;, mercimek ve benzeri yiyecekleri zikrettikten 
sonra incir, elrp.a ve nar gibi meyve ve sebzelerden zekat vermek gerek
medigi gorii§iinii savunuyoro (Ziirkani, ~erh'ul-Muvatta', II, 71 ve 68; 
bkzo Seyyid Sabtk, F1kh'iis-8iinne, I, 3500 )" 

imam ~afii, insanlarca yiyecek maddesi kabul edilen mahsullerden 
olmak §artl ile topraktan c;1kan biitiin iiriinlerden zekat vermek laZim 
geldigi gorii§iindediro (Aym eser, I, 350o) 

imam Nevevi, ~afii mezhebinin gorii§iinu belirtirken yukanda kay
dettigimiz ma.ddeleri zikrederek §Oyle demektedir : Bizim mezhebimize 
J6re (~afii) ye§illiklerden zekat laz1m gelmezo (Aym eser, aym sayfa) 0 

imam Ahmed ibn Hanbel, ister yiyecek maddesi olsun, ister giye
cek maddesi olsun, ister baklagiller olsun ve ister meyveler o!sun, top
rakta ekilen ve kuruyup kalabilen biitiin mahsullerden zekat laztm gel
di~i g6rii§iinii savunmu§turo (ibn Kudame, el-Mugni, II, 691; bkzo Sey
ytd Sablk, Flkh'iis-Siinne, I, 3500) 

Goriiliiyor ki, imam A'zam'dan b~ka biittin mezheb jmamlan ile 
diger ilim adamlan, toprak mahsullerinin zekatmda bir sene elde kal
rnayt §art kO§maktadirlaro Ebu Hanife ise senede iki defa mahsul veren 
topraklan nazar-1 itibara alarak toprak mahsullerinin bir sene elde 
ka.lmasm1 §art ko§mamakta; ve ister az olsun, ister r;ok olsun, elde 
edilen biitiin toprak mahsUllerinin zekata tabi oldugu gorii§iinii savun
maktadiro (ibn Abidin, II, 67) 0 Bu bak1mdan Ebu Hanife'nin gorii§ii 
dikkate §Ayandiro Fakat toprak mahsulleri ic;in belli bir nisS.b kabul et
meyi§i, fakirlerin durumu goz oniinde bulunduruldugu takdirde, mii§-

Ul bir mesele ortaya Cikarmaktadiro 
· Bizim tercih edebilecegimiz husus, toprak mahsullermde nisab mik

t.anndan fazla oldugu takdirde, hepsinden zekat laz1m geldigidiro Buna 
ore, baz1 meyvelerle sebzelerin nisab1m da R§agida zikrediyoruzo 

8) Meyvelerin Zekat1, 

a) Hurmanm Nisab1 : 

Hurmamn nisab1 da Ebu Said el-Hudri hadisinde varid olan bes 
~ek hiikmiine girmekle beraber, hususiyle hurma nisabmi tesbit eden 
dis-i §erif bulunmasma binaen onu delil olmas1 bak1mmdan kayde

lyoruz: 
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Cabir ibn Abdillah'dan rivayet olunduguna gore, Peygamber Efen
dimiz §Oyle buyurmu§tur : Be§ ukklye'den az gumti§ten, be§ zevd'den 
az deveden ve ·be§ olc;ekten az hurmadan z~kat vermek icab etmez. 
(M\islim, S\in(m, II, 673 ve Nesei, S·unen, V, 30; bkz. Tenvir'ul-Havalik, 
I, 24l) 'f 

b) Diger Meyvelerin Nisab1 : 
Huimadan ba§ka kuru uzum, incir ve diger meyve cinslerinin ni

sablan da toprak mahsulleri nisabma tabidir. Yukanda kaydettigimiz 
gorii§lerden elde ettigimiz netice bizi buraya '&"otUruyor. 

9) Sebzelerin Nisabt : 

imam A'zam'a gore yukar1da_ da belirttigimiz gibi, yerden . <;Ikan 
butun mahsullerden zekat Iaz1m gelir: . Baklagillerle diger mahs(Uler 
arasmda bir fark yoktur~ · 

imam Ebu Yusuf'a gore ise bir sene kalmak §arti ile baklagillerden 
zekat laztm gelir. 

Baklagillerden zekat laz1m gelmeyecegi- husftsunda §Oyle bir riva
yet nakledilmektedir : Ml.iaz ibn Cebel'den. rivayet edildigine gore, ken
disi Peygamber (s.a.) e bir mektup yazarak baklagillerin zekatm1 sordu. 
Hz. Peygamber de : Onlardan bir §ey Iaz1m gelmez, buyurdu. (Tirmizi, 
Sunen, II.) 

Tirmizi bu hadis hakkmda: isnact1 saglam degildir. Bu konuda Hz. 
Peygamber'den sahih bir rivayet gelmemi§tir, demekte ve hadis'in se
nedinde bulunan Hasan ibn Umare'nin, hadisc;iler yamnda zaytf bir 
ravi oldugunu, onu ~u'be ve digerlerinin zaytf kabul ettiklerini beyan 
etmektedir. 

· Baklagillerin zekat1 hakkmda varid olan hadislerin tenkidinde ~ev
kani §U bilgiyi vermektedir : 

Miisa ibn Talha'mn, baklagillerden zekat laz1m gelmeyecegi hak
kmda rivayet ettigi hadis'i Darekutni, cdlletler» bahsinde zikrederek: 
Dogrusu bu hadis murseldir, demi§tir . 

. Hakim de bu hadis'i rivayet etmi§ olup : Musa ibn Talha buy\ik 
bir tabiidir; onun Muaz ibn Cebel'e yet.i§tigi inkar edilemez, diyor. 

ibn Abd'Ul-Berr demi§tir ki; Musa ibn Talha, Muaz ilene kar§Il~
ffil§ ' ve ne de onun saghgma yeti§mi§tir. 

ibn Adiyy: Bu ha<;iis'in bir topluluk tarafmdan zay1f kabul edildigi
. ni rivayet etmi§; me§hiir olan jse onun mursel oldugudur, demektir. 

Darekutni de bu hadis'in aynm1 Hz. Ali'den rivayet etmi§tir, fakat 
onun rivayet zintirtnde Sakar ibn Hubeyb vard1r. Sakar ise cidden zaytf 
bir ravidir. . 
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Darekutni'nin <<Sutien» ir1de yine •aym konuda Muhammed ibn 
Ca§'dan bir hadis rivayet edilmi§tir. Bu hadis'in senedinde Abdullah 
ibn §iyb bulunmaktadtr. Abdullah nakkmda hadis~ilerce: ((Hadis ga
la.r» ifAdesi kullamllr. 

Yine Darekutni'de Hz. Ai§e'den rivayet edilen bir hadis-i §erif daha 
vardtr. ki, bu hadis'in senedinde SS.lih ibn Mllsa bulundugu i~in zaytftir. 
(Bkz. §evkani, Neyl'ill-Evtar, IV, 297 vd.) 

Baklagilerden zekat laztm gelmeyecegi gorii§iinu savunanlarm de
lilleri : 

1) Musa ibn Talha hadis'i : Bu ha4is baz1 yollardan her ne kadar 
zaytf olarak rivayet edilmi§Se de diger yollaroan gelen rivayetler onu 
kuvvetlendirmektedir. Bu §ekilde hadis, ayet ve diger hadislerde~i umu
mi huktimleri tahsis edecek kuvvet kazanmt§tlr. 

2) Beyhaki, Taberani ve Hakim'in rivayet ettikleri Ebu Mlisa Ha
dis'i: Peygamber Efendimiz Muaz'I Yemen'e g()nderdigi vakit ona §Oyle 
buyurdu : Yalmz §U dort mahsulden zekat al : .Bugday, arpa, kuru 
tiztim, hurma. (ibn Mace, Sunen, I, 580) . Beyhaki, bu hadis'in ravileri-
nin gtivenilir olduklanm soylUyor. . 

3) ibn Mace ile Darekutni'nin Amr ibn §uayb yolu ile rivayet et
tikleri hadis-i §erif: Rasulullah (s.a.) yalmz bugday, arpa, hurma ve 
kuru tiziimden zekat vermeyi emretmi§tir. (Bkz. §evkani, Neyl'ul-Evtar, 
IV, 297 vd) ibn Mace bu hadis'e mtstri da Have etmi§tir. ' 

Bu hadis'in senedinde Muhammed ibn Ubeyd eJ .. Arzemi bulunmak-' . . tad1r )d, bu zatm hadisi metrukttir. 
4) Beyhaki'n).n · Mucahid yolu ile rivayet ettigi hadis-i §erif : Hz. 

Peygamber zamanmda yalmz §U be§ mahsulden· z~kat alimrdi, dedik
ten soma onlart sayd1. 

5) Yine Beyhaki, Hasan yolu ile §U hadis'i tahric etmi§tir: Hz. Pey
gatr.ber, yalmz on kalem e§yadan zekat1 farz klld1. !Ravi bundan sonra 
toprak mahsilllerinden mezkur be§ maddeyi zikretti ve) ; deve, koyun, 

. s1g1r, altm ve gumli§u sayd1. . 
6) §a'bi'den rivayet edildigine ·gore §6yle demi§tir : Rasulullah 

(s.a.) Yemen'lilere §Oyle ya~1: Zekat yalmz bugday, arpa, hurma ve 
.kuru uziimdendir. . 

Beyhaki diyor ki : §u mfusel liadislerin rivayet yollart muhtelif 
olup bir klsm1 digerini takviye ectiyor . . 

§evkani de bu delilleri zikrettikten sonra, yalmz hadis-i §erif'Ierde 
ad1 ge~en toprak mahsullerinden zekat laztm gelecegi, diger mahsuller
le baklagillerden zekat vermek gerekmedigi goru§unu savunuyor. (Bkz. 
l?evkani, Neyl'W.-Evtar, IV, 297 vd.) 
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Baklagillerden zekat vermek gerektigi gorii§unu savunanlarm de
lilleri : 

1) Cenab-1 Allah Kur'an-1 Kerim'de §Oyle buyuruyor: «Onlarm 
mallanndan zekat al.)) (Tevbe, 103). Bu ayet-i kerime'nin manas1 umt1-
midir. Butun toprak mahst1llerini ic;ine almakta ve hie; birini . istisna 
etmemektedir. 

2) «Ey iman edenler, kazand1klanmzm iyilerinden ve size yerden 
c;1kard1klanm1zdan infak edin.)) (Bakara, 267). 

3) «Qardakh ve c;ardaks1z baglan, tatlar1 ve yemi§leri muhtelif hur
malan, hubt1batl (tahlllan), zeytinleri, narlan, birbirine .hem benzer, 
hem de benzemez bir halde meydana getiren Allah'br. Her biri mahst11 
verdigi zaman urununden yeyin. Hasad (dev§inne) ·giinu hakk1m (ze
kat) sadakasm1 verin.)) (Eri'am, 141). 

4) Peygamber Efendimiz de §Oyle buyuruyor : Yagmur sulan ile 
sulanan toprak mahst1llerinde onda bir nisbetinde zekat Iaz1m gelir. 
(Nesei, Stinen, V, 31; Muslim, Sahih, II, 675 ve ibn Mace, Siinen, I, 581). 

Bu son gorii§ii savunanlarca, baklagillerden zekat laz1m gelmedigi 
konusunda rivayet edilen hadis, yukanda . kaydedilen sebeplere mebni 
olarak zay1f kabul edilmi§ olup, ayette ve Sahlh-i Buhari'de nakledilen 
saglam hadislerin hiikiimlerini tahsis edecek guce sahip degildir. Bi
naenaleyh baklagillerden de zekat vermek gerekir. 

Bizim kanaatimiz, her ne kadar hadis-i §erif'lerde zekata tabi mallar 
isim olarak zikredilmi§Se de bu hadisler, o devirde Arabistan toprakla
nmn en c;ok yeti§tirdigi iiriinlerden olmalarma binaendir. 0 devirde 
mevct1d mahst1!lerin mahdt1d olu§u, aym topraklarda veya ba§ka Ulke
lerin topraklannda modern ust1llerle yeti.~tirilen diger mahst11lerden 
zekat almmayacag1 manasma gelmez. Siinen-i ibn Mace'de rivayet edi
len bir hadis-i §erif bu gorii§ii takviye ediyor : 

Muaz ibn Cebel'den rivayet edildigine gore, Peygamber (s.a.) ken
disini Yemen'e gonderdigi zaman ona §U emri verdi: Hubt1battan hu
bt1bat, koyuridan koyun, deveden deve, s1g1rdan s1g1r al. (ibn Mace, Sii
nen, I, 580) . 

Bu hadis-i §erif, Yemen'de yeti§en toprak mahst1llerini gasteriyor; 
ve zekat alinmas1 gereken belli ba§h maddelerin isimlerini saytyor. Di
ger hadis-i §erif'lerde belirtilen toprak iiritnlerinin isimleri de, o devirde 
miisliimanhg1n yaytld1g1 Ulkelerde umt1miyetle zekata tabi mallara 
misaller verilmi§tir. Hadislerdeki kasr ifadesi, bunlardan ba§ka yeti§en 
mahst11lerden kat'iyyen zekat almmayaca~ manasma gelmez. 

Bu fikrimizi kuvvetlendiren delillerden biri de §Udur : Mesela, bir 
iilkede yukanda belirtilen iiriinlerden hie; biri yeti§mese, buna kar§1hk 
c;ok degerli ve ·gelir saglayan ba§ka urunlerden bol miktarda istihsal 
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edilse, acaba bu memleketin ah~lisi zekatla miikellef olmayacaklar im-
. d1r? Zekat biitiin mallara §~mil bir emir olduguna ve isl~m toplumu

nun iktis~di biinyesini takviye ettigine gore, bir memleketin · bOyle bir 
emirden muaf tutulmas1 dii§iiniilemez. Hz. Peygamber devrinde bulun
maytp giiniimiizde ke§fedilen kauc;uk ve petrol iiriinlerini buna bir mi
s~l olarak zikredebiliriz. Bir kimse biitiin hayatm1 veya gec;iminin bir 
klsrrum kauc;uk ve petrolden te'min etse, hatta bunlarda.n milyonlarca 
lira para kazansa, zekata tabi olmayacak m1du? Hie; §iiphe yok~ur ki 
zekat, bu tiirlii iiriinlere de §amildir. Binaenaleyh hadis-i §erif'lerde 
ismi gec;meyip sonradan ~1kan veya ba§ka iilkelerde yeti§en biitiin top
rak mahsillleri, ozellikle baklagiller de zekata tabidir. 

O§iir ve Hara~ Topraklannm Zekatl 

!slam maliyesine gore ba§langic;ta topraklar iki statiiye tabi klh-
narak miit8.1aa edilmi§tir: 

1) 6§iir Topraklan, 
2) Harac; Topraklan. 

1) 0§iir Topraklan: B·u topraklar, mahsullerinden 1/10 nisbetin
de zekat alman topraklard1r. O§re tabi topraklar : Sahipleri kendi is
tekleri ile miisliimanll~ kabul eden, yahut harple fethedilip miisliiman 
fatihler arasmda .ganimet olarak oolii§iilen veya olii bulunup miislii
manlar tarafmdan islah edilen topraklard1r. 

2) Harac; Topraklan : Miisliimanlar tarafmdan harple fethedilip 
muayyen bir ve11gi Odemek kar§Illgmda miisliiman olmayan sahipleri
nin ellerinde b1rak1lan topraklard1r. 

0§iir topraklarmdan zekat almd1g1 gibi, eskiden vergiye· tabi olup 
sonradan miisliimanlarm ellerine gec;en bu topraklardan da zekat alm
masl gerekir. Boyle topraklardan hem O§iir (1/10 zekat), hem de vergi 
vermek gerekiyor. 

'ibn Miinzir, bu gorii§iin ilim adamlarmm eksertsi tarafmdan be
nimsendigini soyliiyor. 

Orner ibn Abdiilaziz, Rebia, Ziihri, Yahya el-Ensari, imam Malik, 
Evzai, Sevri, Hasan ibn Salih, ibn Ebi Leyla, Leys, ibn Miibarek, Ah
med -ibn Hanbel, 1shak ibn Rahuyeh, Ebu Ubeyd ve Davud da bu gt>
rii§tedirler. Bunlann dayand1klar1 deliller ise Kitab ve Siinnet ile Kl
yastir. 

<<Ey iman edenler, kazand1klanmzm iyilerinden ve sizin ic;in yer
den c;1kardiklanmizdan infak edin.» (Bakara, 267). 
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'Bu. ayet-i kerime ister O§re tabi arazi olsun, ister vergiye tabi 
arazi olsun mutlak olarak bunlardan ~:1kan mallardan vermeyi gerek
tiriyor. 

Yagmur sulan He (kendiliginden) sulanan topraklardan 6§iir (1/10 
zekat) vermek gerekir. (Muslim, Sahih, II, 675; bkz. Nesei, Sunen, V, 31) 

Bu hadis-i §erif'in manas1 da umumi olup hem O§re tabi toprak
lara, hem de vergiye tabi topraklara §amildir. 

Zekat ile verginin muhtelif sebeplere mebni bunlara hak kazanan
lar ic;:in birer hak olduklan; v.e 6§r'iin nass ile vacib- olmasma binaen 
ictihadla ortaya konan verginin onu ortadan kaldirmayacagi husftsudur. 

imam A'zam Ebu Hanife, vergiye tabi gayr-i muslim'lerin toprak
larmdan · O§'iir almamayacag1 g6r'ii§iinu kabul etmi§tir. Ona gore, ha
raca tabi gayr-i m'iislim topraklannda f~rz olan vergi, eskiden oldugu 

· gibi, yalmz ve~idir. Toprakta 6§r'iin farz olma.smm §artlanndan biri 
bu topraklarm vergiye tabi bulunmamasidir. (Seyyid Sab1k, F1kh es
Sunne, I, 355 vd.j 

Seyyid Bab1k'm <•Fikh es-Sunne» adh kitabmdan naklen ilim adam
larmm gorii§lerini yukanda kaydettik. Bu izahattan anla§Ildigma· go
re, Islam'm ilk devirlerde miisliimanlann ellerine ge\!en topraklar iki 
statude toplanmaktaydi: 

1) Kendiliginden miisliimanllgi kabul edenlerin ellerindeki toprak
larla, harp neticesi fethedilip ganimet olarak miisliiman fatihlerin elle
rine verilen ve miislumanlarm islah ettikleri ol'ii araziler O§re, yani ze· 
kata tabi kllmmi§tlr. 

2) Harp neticesi fethedilip belli bir vergi Odeme kar§Ihgmda gayr-i 
miislim sahiplerinin ellerinde blrakllan topraklar da haraca (vergiye) 
tabi topraklar statiisune girmi§tir. 

Bundan anla§Ihyor ki, ba§langi<;:ta muslumanlann ellerindeki top
raklardan 1/10 zekat; gayr-i muslimlerin ellerindeki topraklardan da 
muayyen bir vergi ahnarak serbest biralhlrili§lardir. 

Bitinci gor'ii§, yani vergiye tabi gayr-i .muslimlerin ellerindeki top
raklar miislumanlann ellerine gec;:tikten sorira bunlardan hem 6§iir, 

• hem de harac;: laz1m gelecegi gqrli§unu savunanlar, o devrin toprak sta
tusiine gore ikinci gorii§ii, yani imam A'zam'm boyle topraklardan yal
mz . O§iir vermek gerektigi gorii§iine nazaran ger~ege yakla§madiklan 
anla§Ilmaktadir. 

Ebu Hanife'nin gorii§ii, digerlerinden daha saglamd1r. Zira yuka
nda da belirttigimiz gibi o devirde 6§iir, mlisl'iimanlarm elinde bulunan 
topraklardan ahmyordu. Mtisliiman olmayanlarm tilkii tasarrufun-

. daki topraklardan O§iir degil, vergi ahmyordu. Bunu _ sebeb · ahip-
'Ierinin miisliiman olmamas1 idi. Muslumanlardan ha a lmamayaca-
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gma gore, ister fethedilen illkelerden ellerine geysin, ister sonradan 
ayr-i mtislimlerden satm almsm ve ister sonradan mal sahibi mtislii

manligi kabul etsin, vergiye degil, zekata tabi olmas1 gerekir. 
Konumuz topra_gm zekatl olduguna gore, giiniimiizde mtisliiman

arm ellerinde bulunan topraklar i~;in vergi arazisi veya O§iir arazisi 
diye bir mesele bahis konusu degildir. Buna gore mtisliimanlann toprak
lanm O§iir arazisi stattisiinde miitalaa etmek gerekir. 

Bunun bir delili de §Udur: Mesela; giiniimiizde bir mtisliiman top
'"agml gayr-i mtislimlerden birine satsa, gayr-i miislim zekatla miikel
lef olmadlgma gore haraca tabi olmwn gerekecektir. Binaenaleyh topra
gm mAzideki statiisiine degil de, ·giiniimiizdeki statiisiine bakmak ge
rekiyor. 

( .......... .. ... ... ...... ) 

10) Zinet E§yasmm Zekat1: 

Zinet ·e§yasmm zekatl konusunda Amr ibn ~uayb, babast yolu ile 
Jedesinden §U rivayeti na~letmi§tir : 

Yemen'li bir kadm k1z1 ile birlikte Rasulullah (s.a.) m yanma geldi; 
!Gzmm elinde altmdan yapllmt§ iki adet kahn bilezjk-vardi. Hz. Pey
gamber kadma: Bunlann zekatlm veriyor musunrdiye sordu. 

Kadm: Haytr, dedi. 
Hz. Peygamber : Ktyamet giiniinde Cenab-1 Allah'm bu iki altmt 

enin koluna ate§ten bilezik olarak takmasmdan ho§larur mtsm? bu
yurd.u. Bunun iizerine kadm: Bilezikleri ktzmm kolundan ~;tkanp Ra
swullah'm oniine btrakti ve §Oyle dedi : BHezikler, Allah ve Rasulii i~in
dir. (Nesei, Siinen, V, 38; bkz. Ebu Davud, Siinen, I, 358). 

Zinet e§yasmm zekata tabi olup olmadtgi konusunda mii.ctehidler 
arasmda ihtilaf vuku'bulmu§tur. Meseleyi daha etrafllca inceleyebilmek 
i~in bu gorii§leri ve dayandtklan delilleri kaydettikten sonra, aralarm
da en kuvvetlisini tercih edecegiz. 

Zinet e§yastmn -zekata tabi olmadtgt go~iinii savunanlar : 
1) imam §afii : §afii'ye gore, kadmlarm siis i~in takmdtklan veya 

erkek ve kadmlann sakladtklan inci, zeberced, yakut, mercan ve deniz
den ~1kan stis maddeleri ile diger zinet e§yasmda zekat verme mukelle
fiyeti yoktur. Ona gore yalmz altm ile giimii§ten zekat laztm gelir. Sart, 
demir, kalay, zinet ta§lan, kibrit ve toprak altmdan ~Ikan stis e§yasm
dan da zekat vermek gerekmez. Anber, denizden ~1kan incilerle misk 
gibi kokular da aym hiikme tabidir. (f}afii, ei-tJmm, 35, 36). 

a) Ebu Melike'den rivayet edildigine gore; Hz. Ai§e, karde§inin 
klzlanna altm ve giimii§ zinetler takar ve zekatlanm Odemezdi . . 
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b) Amr ibn Dinar'dan rivayet edildigine gore o, ~oyle demi~tir: Bir 
adamm CalJir ibn Abdillah'a zinet e§yasmdan zekat laz1m gelip gelme
digini sordugunu duydum. Cabir: Zinet e§yasmdan zekat laztm gel
mez, dedi. Adam : Bin dinara ula§sa da oyle midir? diye sordu .. 

pabir: Bin dinar ~oktur, dedi. (Aym eser, aym sayfa) . 
c) Bu gori.i§ii ileri siirenlerin en kuvvetli goriinen delillerinden biri 

de; zinet e§yasmda nema (biiyiime) kasd1 bulunmadtg1d1r. Buna binAen 
zekat gerekmez diyorlar. Altm ile giimii§te nema kasd1 kesilirse hiikiim 
ayrudtr. (Kurt ubi, el-Cami' li Ahkam'il-Kur'an, II, 136) . 

2) imam Malik : Malik'e gore de cevher, inci, anber, kalay, bak1r, 
demir ve benzeri madenlerle diger zinet e§yasmdan zekat laz1m gelmez. 
(Malik, el-Miidevvene, II, 22, 53.) 

3) Ahmed ibn Hanbel, ishak ibn Rahuyeh, Ebu Sevr, Ebu Ubeyd 
ve ibn Orner de aym goru§tedirler. (Kurtubi, Ahkam'ul-Kur'an; VIII, 
126; Malik, el-Miidevvene, I, 8) . 

Zinet e§yasmdan zekat laz1m geldigini kabul edenler : 
Siifyan es-Sevri, imam A'zam Ebu Hanife ile Evzai'ye gore, biitun 

zinet e§yasmdan zekat vermek gerekir. Bunlarm dayand1klar1 delil,· ze
kat ayetindeki emrin umumi olu§u ve zinet e§yas1 ile digerleri arasmda 
bir fark gozetilmedigi hususudur. 

imam Leys ibn . Sa'd, zinet e§yasmda bir aymm yaparak, zekattan 
kar;trmak i~in yaptmlan zinet e§yasmdan zekat laz1m geldigi gorii§iinii 
kabul etmi§; giyim i~in kullamlanlan zekattan iskat etmi§tir. (Kur
tubi, Ahkam'ul-Kur'an, II, 136). 

imam Serahsi, Mebsut'ta Hanefi mezhebinin gorii§iinii a~1klarken 
I , 

§Oyle demektedir: Bir kimsenin altm ve giimti§ kaplan bulunsa bun-
lardan zekat ahmr. Fakat inci ile miicevherat buna benzemez. Ticaret 
gayesine ma'tuf olmad1klan takdirde bunlardan ze~at almmaz. (Serah
si, Mebsut, II, 37). 

Burada ikinci gorti§ti, yani zinet e§yasmdan da zekat laz1m gele
cegi gorii§iinii kabul edenlerin delilleri, birinci gorti§ sahiplerine naza
ran daha kuvvetli goziikmektedir. Zira bu durumda bir kimsenin mil
yonlanm zinet e§yasma yatm.p parasm1 ve malnu zekattan ka~1rmas1 
onlenemez; zekattan kar;mak i~in a~1k bir kap1 b1ra~nlm1§ olur. Bun
dan ba§ka daha once de a~tkladtg1m1z gibi, miisltimanlann mallanm 
stok etmelerine izin verilmi§ olur ki, stok iktisadi biinyeyi sarsar, ce
miyeti inahveder. 

Zinet e§yast da mal hiikmiine dahil olduguna gore, zekata tabi ol
ma.si gerekir. Piyasada, degeri milyonlara balig olan mticevherat var

. d1r. Birinci gorii§ii kabul edenlere gore; stis e§yasmdan zekat verme 
mecburiyeti kalktlg1 takdirde, zenginlik olgtilerinde biiyiik bir nisbet
sizlik dogar: Mesela, 1.000.000 TL. degerinde miicevherata sahib olan 
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kimse zengin sayilni.ayacag1 i<;in zekat vermekle mtikellef olmayacak; 
buna kar§Ihk 96 gr. altlru veya bu degerde paras1 bulunan kimseler 
zengin sayilacagmdan, bOyle kimselerin icabmda zekat vermesi gere
kecektir. 

11) Define ve Madenlerin Zekat1: 

Amr ibn ~uayb'm, babas1 yolu ile dedesinden §U rivayet nakledil
mi§tir : Hz. Peygambere kayip e§yarun zekatmdan soruldu. 0 da §oyle 
buyurdu : i§lek yolda veya §enlik bir koyde bulunaru · bir sene ilan et. 
Eger sahibi gelirse ( onundur) . Sahibi gelmez.Se senindir. 

i§lek yol ile §enlik bir koyden ba§ka yerlerde bulunan e§ya ile de
finelerden be§te bir zekat vermen .gerekir. (Nesei, Siinen, V, 44). 

Ebu Hiireyre'den rivayet edildigine gore Peygamber Efendimiz 
~yle buyurmtl.§tur : (Sahibi ba~mda bulunmayip mer'aya sahverilen) 
dilsiz, hayvanlann yaralad1~ hederdir. (Yani. sahibine tazminat ver
:nek gerekmez). Su kuyusuna dii§en hederdir. Maden kuyusuna dii§en 
de hederdir. (Sahibine bir §eY Odemek gerekmez). Rikaz'da (yeraltl zen
ginliklerinde) ise 1!5 zekat vermek gerekir. (Buhari, Tecrid-i Sarih terc. 
V, 310 ve Nesei, Siinen, V, 312). 

Rikaz baztlanna gore maden ve madenlerden ~1kan maddelerip. tii
miine verilen bir add1r. 

Magrib dilinde ise rikaz, mactenler ile yeraltmda bulunan define
:ere denilir. Baz1lan ise, bu kelimeyi yalmz definelere has bir isim ola
:-ak kullanmi§lardir. (Damad, I, 

1
212; bkz. Buhari, Tecrid-i Sarih, terc . . 

' 311). 
Ta'rifat-1 Seyyid'de rikaz kelimesi §oyle ta'rif edilmektedir: ister 

abii olarak bulunsun, ister sonradan konulsun, yer altmda gizlenmi§ 
ulunan mald1r. (Ta'rifat-1 Seyyid, 312). 

Maden: Giimii§, altm vs. gibi yeraltmda bulunan cevher kayna
a denilir. 

Define : Eskiden insanlann topraga gomdiikleri altm, giimii§ ve 
nzeri e§yaya denir. 

Rikaz: Maden ve definelerin her ikisine §amil daha umfuni bir 
mana ifa.de eder. (Buhari, Tecrid-i Sarih, terc. V, 311). Yukandaki ma'-
1. matm l§Igl altmda gijniimiiZ'iin ger<;eklerini daha bariz olarak akset
tinnesi bak1mmdan onu §oyle ta'rif edebiliriz : 

Rikaz : ister tabii olarak bulunsun, ister sonradan konulsun, yer 
tmdaki biitiin kaynak ve · zenginliklere ~amil bir ifadedir. 

Buna g6re madenler, defineler, petrol ve petrolden istihsal edilen 
t iin iiriinler, bu ifadenin mefhumu ciimlesine girer. 

Tefsir, C. VII F. 223 
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imam Malik, madenlerin zekat1 konusunda: Emek sarf1 ile istih
sal edilenlerin 1/40 hesab1 ile zekata tabi olmalanr.u; par~a olarak bu
lunan ve fazla emek sarfedilmeden saf olarak elde edilen madenlerde 
ise, 1/ 5 hesab1 ile zekA.t almay1 kabul etmi§tir. 

Saf hale getirilerek emek sarfedilen madenlerden 1/40, ham mad
ctelerden de 1/5 zekat ,almayr ongaren imam Malik, definelerin zeka
tmda, ister emek sarfedilsin ister edilmesin, eskiden gayr-i miislimlerin 
topraga g()mdtikleri definelerden de 1/5 zekat almmas1 garti§tinti sa
vu~mu§tur. ('Bkz. Malik, el-Mtidevvene, II, 47 vd; Ztirkani, Muvatta, 
§erhi, II, 46 vd.) 

imam Ahmed ibn Hanbel ile im~m ~afii, madenlerin, nisaba gore 
zekata tabi olmalan gerektigi gorti§tinu kabul etmi§lerdir. Bunlarm da
yandlklan delil, gtimti§ ve altm nisabmda kaydettigimiz: 200 dirhem 
gtimti§ ve 20 dinar altmdan zekat vermek gerektigini emreden hadis-i 
§erif'tir. (Bkz. Ayni, Buhari §erhi, IV, 283 ve ibn Mace, Stinen, I, 580 
ve Abdurrahman el-Benna, Feth'ur-Rabbani, VIII, 240). 

Ancak Hanbeli mezhebine gore; madenler, kafirlerin topraga gom
dtikleri mal olmas1 hasebiyle, definelerden aynlmaktadir. Defineler ga
nimet mallarma benzediklerinden, 1/ 5 zekata tabidirler. 

Madenler, definelerden ayn bir ozellik arzettikleri i~in, diger zekat 
maHan gibi belli bir nisaba tabidirler. Bunlarda gtimti§ ve altmda ol
dugu gibi, 200 dirhem veya 20 .miskale ula§mak §arttir. Defineler bir
den elde edildikleri i~in, bir senelik zaman ge~mesi de §art degildir; 
elde edilenin ttimtinden 1/5 i alm1r. Defineler bu bak1mdan toprak mah
sullerine benzemektedirler. (Bkz. ibn Kudame, el-Mugni, II, 25) . 

imam A'zam Ebu Hanife ise, tizerlerinden sene ge~mesini ve nisab 
miktanm doldurmaslm §art ko§maksizin buttin define ve madenlerQ.en 
115 zekat laz1m geldigi gorii§tinu savunmu§tur. Delili, yukanda mea
lini zikrettigimiz hadis-i §erif'in umumi olu§udur. (Bkz. ibn Kudame, 

:aym eser, II, 25 ve Damad, I, 212). 

Yukanda kaydedilen bilgilerden anla§1ld1gma gore, imam Malik, 
~afii ve Hanbeli mezhebleri, yeralt1 zenginliklerini kaynak olarak degil 
.de hammadde ve i§lenmi§ maddeler olarak iki k1s1mda mtitalaa etmek:
teve bagh bulundugu stattiye_ gore 1/40 veya 1/5 zekata tabi olmalan 
gerektigini kabul · etmektedirler. 

Ebu Hanife ve diger mtictehidlerin ya§adiklan devirlerde maden 
denilince ilk akla gelen §ey, altm ve gtimti§ gibi maddelerdi. Buna bi
naen madenler ve defineler bahsinde altm ile gtimti§ten mis.al veril
mi§tir. 

Oysa ki medeniyet ilerledik~e maden ocaklarmdan ytizlerce tirtin 
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elde edilmi§tir; yeralt1 kaynaklarmdan petrol ile petrolden istihsal edi
len bir~ok maddeler ke§fedilmi§tir. 

imam A'zam Ebu Hanife, hadis-i §erif'in umumiligine dayanarak 
macten ve definelerde 115 zekat almmas1 esas1ru kabul ettigine gore, 
giinumuzde toprak altmdan ~lkan butun uriinlerle klyamete kadar ~1-
kacak olanlarm da ayru hiikmun umumiligi i~ine girmesi gerekmek
tedir. 

Hz. Peygamber devrinde ve yakln zamana kadar ke§fedilmeyen pet
roller de yeraltmda depo edilmi§ hirer bazine olduklarma gore, rikazm 
hiikrnu i~ine girmektedirler; bunlar yeralt1 zenginliklerindendirler. ~ 

islam dininin buyuk!Ugu, meseleler kar§ISmda kulli ve umumi hU
kUmler koymasmdad1r. Yukandaki ta'rifinden de anla§1lacag1 gibi, ha
dis,i §erif'te yeralt1 kaynaklan ifadesi ge~mektedir. Bu ifade define, 
maden, petrol ve bundan sonra bulunacak butun maddeiere §amildir. 

Hadis-i §erif'te bu maddelerden 1/5 zekat almmas1 esas1 vaz'edil
digine .gore, ister i§lenrni§ haide bulunsun, ister hammadde halinde bu
lurumn, her ikisinden de 1!5 zekat almmasm1 kabul eden Ebu Hanife'
nin ,golii.§iiniin, digerlerine gore islam dininin ger~eklere uygun hUkiim
lerini ifade etmesi bak1mmdan en dogru gorii§ oldugu kanaatindeyiz. 

Zira hammaddelerden verilecek 1/5 zekatia, i§lenmi§ maddeierden 
verilecek zekat arasmda bir fark yoktur. Bunlarm men§e'lerine itibar 
olunmak gerekir. <;unku bunlar yeraltl zenginliklerindendirler. Maliki 
ve Hanbeli mezheblerinin kabul ettikleri gorii§, giimu§ ve altm nisab1 
ile madenleri aynl statiide mutalaaya zorladlgmdan kabuliine imkan 
yoktur. 

i§lenmi§ maddeler satlhrken emege gore degerlendiril9iginden, 
hammaddelerle i§Ienmi§ maddeler arasmda bir fark gozetmege luzum 
kalmamak gerekmektedir. Her ik~ ~e§it madenierden ve yeraltl kaynak
Iarmdan da 115 zekat almmas1 laz1md1r. · 

Temel ihtiyac;lar 

Zekatm farz olmasmm §artlarmdan biri de, maim asli ve zaruri 
ihtiya~lann di§mda kalmas1d1r. Keyfi ve luks harcamalarla israflar 
bundan hari~tir. Malm zekatmda ayrica uzerinden bir sene ge~mesi 
~rt kO§uldug11ndan (Tirmizi, Sunen, II, 392) temel ihtiya~Iar, senelik 
oiarak hesab edilmelidir. 

Temel ihtiya~Iar, bir sene miiddetle mal sahibine tanman bir mua
fiyettir. islam, mal sahipierine zarar veriimemesi ve zekatlarm. munta
zam olarak.ooenmesi i~in, bir garanti olmak uzere maida bOyle bir mua-
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fiyet smm tamnu§tlr. Buna mal sahibinin sigortas1 demek de miim
kiindiir. 

Keyfi ve zevki harcamalara meydan verilmeden biitiin zaruri ihti
yaglan te'min edilen bir miisliiman igin, zekat odemede hile ve sahte
karhk dii§iinmeye imkan b1rakllmadan zekatm odenme~i boylece ga
ranti ediliyor. Temel ihtiyaglar, mal sahipleri i~in konulmU§ adilane bir 
hukillndur. Biz burada nasslarm belirttigi hiikumler, ilini adamlarmm 
gorii§lerinin l§Igl altmda temel ve zaruri ihtiya~lann nelerden ibaret 
oldugunu tesbit etmeye ~ah§acag1z. 

Buhari ve diger Siinen'lerde Ebu Hiireyre'den rivayet edildigine go
re, Peygamber Efendimiz temel ve zaruri ihtiyaglar konusunda §6yle 
buyurmu§tur : Miisliimana at1 ve kolesinden dolay1 zekat yoktur. (Bu
hari, :Sahih, II, 121; bkz. Miislim, Sahih, II, 676; Tirmizi, Siinen, II, 
389; Nesei, Siinen, V, 25 ve Ebu Davud, Siihen, I, 369). 

At ile kole (hizmet~i) nin zaruri ihtiya~tan say1lmas1, harblerde 
kullamldlklan ve ev ihtiya~lannda kullamlmak suretiyle islam dinince 
muhterem kabul edilen ve cemiyette kole mevkiinden kurtulan kadm
lara, eski . telakkinin tam aksine olarak onlan birer efendi durumuna 
91karmak ve kendilerine yard1mda bulunmak dii§iincesine binaendir. 

Atlarla kolelerden ba§ka zaruri ihtiya(flarm tamamm1 tesbit eden 
bir hadis-i §erif'e rastlamlmamakt;ad1r. Diger temel ihtiyaglarm neler
den ibaret bu~undugunu Hz. Peygamber devrindeki ashabm ya§ayi§la
nm bildiren rivayetlerden ve ilim adamlanmn bu babda ileri siirdiik
leri . fikir ve miitalaalardan ogrenmekteyiz. ~imdi biz bu gorii§leri ve 
rivayetleri ka:ydettikten sonra giiniimiizde zaruri ihtiyagtan saJilabi
lecek e§ya ve maddelerin neler oldugunu tesbite gah§aCag1z. 

Buna binaen Hanefi alimleri demi§lerdir ki; bir ilim adam1mn bii
yiik bir servet kiymetine denk olacak kadar kitablan bulunsa fakat hep
sine de ihtiyaci olsa ona zekat verilebilir. Ancak ihtiy'a~tan fazla nisabi 
dolduracak kadar kitab1 bulundugu takdirde ona zekat verilmez. 

Ticaretle ugra§anlann da meskenleri, hizmetgileri; yiyecek, giyecek 
ve binecekleri ile goluk-gocuklarm yiyecek ve giyecekleri, ticaret gaye
sine ma'tuf kulJanmad1klan baz1 siislii ~anaklar, inci at ve ticaret i~in 
olmayan e§yadan isra.fa k~~mamak §arti ile zekat laz1m gelmez. Zira 
zekatm nisabmda nema (biiyiime) §artt1r. Ad1 ge~en e§ya, ticaret gayesi 
dl§mda kullanmak igin bulunduru~dugu takdirde, biiyiime imkan ve 
maksad1 bulunmad1gmdan zekata tabi degillerdir. (Bkz. Serahsi, Meb
sut, II, 197 vd-) 

Yukanda kaydettigimiz gorii§ler bize §U noktay1 hatirlatiyor : Ze
kat verilecek fakirlerin hayat seviyelerinin gok dii§iik olmas1 ~art de
gildir. Hizmetgi tutabilecek seviyede maddi giicii olan bir miisliiman, 
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eger gec;im s1kmt1sma ma'ruz kallyorsa hizmet~isini terke mecbur edil
meyip ona zekattan yarcllm yap1labilir. Daha once de belirtildigi gibi, 
hizmetc;i bulundurmak liiks olmay1p temel ihtiyac;laroand1r. Bu durum 
bize gosteriyor ki, bir mii.sliimanm zengin saJilabilmesi ir;in epey mik
:arda maddi bir giice sahib olmasl gerekiyor. 

Giiniimiizde ise 20 mL-;kal altm (96 gr.) m piyasadaki degeri olan 
2000 TL. ile bir mii.sliiman, senelik zaruri ihtiyac;lar <;1klld1ktan sonra 
zengin say1hyor. Halbuki hizmetc;i, silah, ev ve ev e§yasmm da te'min 
edilmi§ bulunmas1 laZimdlr. Zaruli ihtiya<;lan giderilmeyen kimse, na-
Il zengin saJilabilir? 

Temel ihtiyac;lar konusunda Yusuf el-Kardavi §U gorii§ii ileri sii
rliyor: Bizim kanaatimiz, temel ihtiyac;lar insanlar ic;in zamamn §art
lanna ve geli§melere gore degi§ebilir. En dogrusu, temel ihtiyac;lann tes
bitinin re'y ve ictihada, devlet adamlanmn takdirine blrakllmas1d1r. 

Burada itibar edilecek hus11s, zekat vermesi gereken kimsenin, bak
rnakla miikellef bulundugu c;oluk-c;ocugu, ana-babas1 ve akrabas1mn da 
emel ve zaruri ihtiyac;land1r. Zira onlarm ihtiyac;lan kendi ihtiyac1 

gibidir. 
Temel ihtiyac;lar §artlm ortaya koymakla islam vergi hukuku, an

cak yakm zamanlarda medeni vergi sisteminin ortaya koydugu vergi 
muafiyetini as1rlarca evvel kurmakla one gec;mi§ bulunmaktadlr. (Bkz. 
Kardavi, F1kh ez-Zekat, I, 152.) 

Daha once de belirtigimiz gibi islam, mii.sliimana bir nevi vergi 
olarak yiikledigi zekat farizasmda az1msanmayacak -kadar bir muafiyet 
1mn koymu§tur. Giiniimiizde bir miisliimarun s~nelik ihtiyac1, binek 

-.·e hizmetc;f masraflan dahil 30.000 TL. civannda bir para eder. Miikel
efin hayatl bununla garanti altma almmaktad1r ki, ferd ic;in bu bir 

hayat sigort~1 demektir. 
Mtisliimamn zekat verirken senelik yiyecek, giyecek masraflan ile 

omiir bayu bannacag1 ev, ev e§yas1 ve hizmetc;;i masraflanm c;1ktlktan 
sonra elinde kalan maldan zekatm almmas1, aym zamanda zekat Ode
meye te§vik edici bir mahiyet arzetmektedir. 

Bugiinkii vergi muafiyet sistemi ile Islam'm tamd1g1 muafiyet Sl
nm kar§lla§tmldlgl takdirde arada k1yas gotiirmeyecek kadar biiyiik 
fark bulundugu gorilliir. 

Mesela, bir kimsenin senelik zaruri ihtiyac;lan orta derecede bir 
ya§ayl§ nazar-1 itibara ahmrsa, ev kiras1 da verl?1eye mecbur olanlar 
·Gin 18.000 TL. ol~rak kabul edildigi takdirde hizmetgi ve binek masra
:ml da buna eklersek 30.000 TL. civarmda bir meblaga ula§Ir. 30.000 
TL. giiniimiizde normal ya§ama hakkma sahip olmak igin zaruri ihti
:ac;tan~hr. Bu harcamadan sonra eger mii.sliimanm elinde nisab miktan 
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mal kallrsa bu maldan zekat allmr. Nisab miktanm zaruri ihtiya~lara 
ait masraflara eklersek ancak 40-45.000 TL. veya bu degerde mall 
bulunan kimse zekat vermege zorlanabilir. Yalmz §U noktayi da belirt
mek icabeder ki, gereken masraf1 yapmak veya yapmamakta ferd ser~ 
best bulundugundan, fazla masraf1 tercih etmezse, o zaman yapt1g1 
masraf ne ise o kadan ~1kanllr. Geride kalan nial nisab1 doldurunca 

I 

on dan zeka t al~mr. ( ·) 
·1) Cessas, ((Ahkam'ul- Kur'an» adh tefsirinde temel ihtiya~lar ko

nusunda §6yle diyor : Baz1 ilim adamlan 200 dirhem giimti§. veya bunun 
kar§Ill~ olan . mesken, ev e§YMI, hizme~i ve zaruri ihtiya~larda kulla
mlan at gibi temel ihtiyac;tan fazla e§yaya sahib olan kimse mii.stagni 
sayillr; ba§kasmdan yard1m isteyemez. Hanefi mezhebinin gorti§.ti de 
budur. Bunun delili, Ebu Bekr el-Hanefiyye'den rivayet edilen §U ha
dis-i §erif'tir : Kim 200 dirhem ~umii§ (640 gr.) tutannda mah bulun
dugu halde dilenirse haks1z yere istemi§ olur. (Cessas, Ahkam'ul-Kur'an, 
varak 564, Nur-i Osmaniye Ktb. yz. niish. No : 81!107) . 

2) Said ibn Cubeyr'den de §Oyle dedigi rivayet edilmi§tir : Evi, hiz
metc;isi, binek ve silah1 olan kimseye bunlara ihtiyac1 olmasa da ~ekat 
verilebilir. (Ebu Bekir er-R.azi, Ahkam'ul-Kur'an, III, 130). Maliki mez
hebinin g6rii§ii de bu yoldad1r. 

Maliki f1kh1 <<el-Miidevvenen de §6yle bir rivayet nakledilmi§tir : 
Orner ibn Abdiilaziz, evi, hizmetc;isi ve binegi bulunan kimseye zekat 
verilmelidir, demi§tir. (Malik, el-Miidevvene, I , 57j . 

3) Galib ibn Ubeydillah'm imam Hasan'dan §6yle dedigi rivayet 
edilmi§tir : Rasulullah (s.a,.) m ashab1 10.000 dirhem (100.000 TL.) de
gerinde silah, z1rh ve miilkleri bulundugu halde zekat kabul ederlerdi. 
(Cessas, Ahkam'ul-Kur'an, I, 564). 

- 4) ibrahim en~Nehai'den de §U rivayet nakledilmi§tir: Ashab evi, 
hizmetc;isi bulunan kimseyi zekat almaktan men'etmezlerdi. (Cessas, 
Ahkam'ul-Kur'an, Nuru Osmaniye ktb. yz. ntis. varak 564, No: 81!107). 

5) imam Malik'i;n bu konudaki gorii§ii dikkate §ayandir. El-Miidev
vene'de Maliki mezhebinin gorii§ii §6yle belirtiliyor : imam Malik'e evi 
ve hizmetc;isi bulunan kimseye zekat verilip verilmeyecegi soruldu. 0 
da §Oyle cevab verdi : 

Devirlere gore hiikiim degi§ir. Eger oturdugu evi sat1p bunun pams1 
ile ba§ka ucuz bir ev te'min edip, ;geride ia§esini saglayacak kadar para 
artmazsa, ona zekat · verilebilir. Eger mevcud evini satlp paras1 ile ihti
yaca cevab verecek normal bir ev satm alabilir ve geride ifl.§esini te'min 

(*) Eserin yazlld1g1 'giinlerdeki hayat §artlan. 
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edecek kadar para artarsa, bu takdirde o kimse zengin saYJ.lacagmdan 
ona zekat verilemez. (Bkz. Malik, el-Miidevvene, I, 55.) 

6) Hanefi mezhebine gore temel ihtiyaglar: 
Hanefi mezhebine gore, ihtiyaca cevab verebilecek mesken, zaruri 

giyim e§yas1, ev e§yas1, binek hayvanlan, hizmet<;i ve harplerde kullam
lan silahlarla ilim adamlannm istifade igin bulundurduklan kitablar, 
zaruri ihtiyac;tan SaYJ.lmaktadlr. (Bkz. Ibn Hiimam, Feth'ul-Kadir, I, 
487). 

Yiyecek maddeleri ile sanatkarlara laz1m olan aletler ve ziraatla 
ugra§anlann kullandiklan ziraat araglan da zaruri ihtiyac;lrdan rna'- , 
dud olup, bunlardan zekat laZim gelmez. (Bkz. Seyyid Sab1k, F1kh ·es
Sunne, I, 383). 

Hanefi mezhebine gore, bir kimsenin 1000 dirhem paras1 ve 1000 
dirhe·m de borcu olsa, buna kar§Ihk ticari gaye di§mda kulland1g1 10.000 
dirhem degerinde bir evi ile hizmetgisi bulunsa, bunlardan zekat ver
mesi gerekmez. Zira elindeki para borcuna mahsub edileceginden yok 
hiikmiindedir. Ev ile hizmetgi de zaruri ihtiyaglardandlr. Binaenaleyh 
bunlann satl11p borca verilmesi gerekmez. Bore; kar§Illr;tndaki para da 
yok hiikmiinde ~lundugundan, evi ve hizmetc;isi bulunmas1 miislii
mana zekat verilmesine mani degildir. Qiinkii bunlar onun ihtiyac;lanm 
gidermiyor, belki artmyor. Ev ta'mir ister, hizmetc;i masraf ister. Hatta 
bu konuda Hasan el-Basri'den §oyle bir rivayet nakledilmektedir: 

Hz. Peygamber devrinde 10.000 dirhem paras1 bulunan bir kimseye 
zekat vermek helal oluyordu. Kendisine : Bu nas11 olur? Denilince, ce
vaben : Bir kimsenin bu para degerinde evi, hizmetc;isi, z1rh ve silah1 
bulunurdu. Bu e§yaya sahib olan ashab bunlan satlp paraya c;evirmek
ten de men'edilirlerdi. 

Temel ihtiyac;lar konusunda Hanefi ve Malikllerce kabul edilen 
gorii§e g-Ore, kar§Irmza §oyle bir mesele <;1k1yor : Acaba bir miisliimanm 
elinde hizmetgi, ev, ev e§yasi, silah ve binek satm alabilecek kadar pa
rasi bulunsa, bu kimse §er'an zengin say1labilir mi? 

Ashabtan 10.000 dirhem (Hz. Peygamber devrindeki satm alma 
giiciine gore, 100.000 TL.) degerinde hizmetc;i, ev ve ev e§yas1 ile silah 
ve binege sahib olduklan halde zekat kabul edenler bulundugunu og
rendigimize gore, giiniimiizde bir miisliimamn bu kadar paras1 elinde 
bulunsa, ihtiyac;larma sarfettigi takdirde o paradan elinde bir §ey kal
mazsa zekat vermesi gerekmez. Eger ihtiyaglarma sarf etmeden nisab 
miktan ve daha fazla paray1 elinde bulundurursa o takdirde zekatim 
vermesi gerekir. (Yunus Vehbi Yavuz, tslamda Zekat Miiessesesi, 103 

139, ist. 1972) . 
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61 - i<;lerinden 6yleleri de vard1r ki; o, her ~?eye 
kulak kesiliyor, diyerek peygam bere eziyyet verirler. De 
ki: 0, sizin i<;in bir hay1r kulag1d1r. Allah'a inanrr, mii'
minlere inamr. Ve aran1zda iman etmi!? olanlara rahmet
Ur. Allab'1n RasUliine eziyyet verenler i<;in elem verici bir 
azab vardrr. 

Onlar bu sozleriyle §Oyle demek istiyorlar : Kim ona bir §ey soylese,_ . 
onu dogruluyor, bizim hakkunlzda kim ana bir §ey bahsetse dogruluyor, 
biz gelip ona yemin ettigimizde bizi de dogruluyor. Bu anlam ibn Ab
bas, Miicahid ve Katade'den rivayet edilmi§tir. Allah Teala da. §Oyle 
buyurur: De ki: 0, sizin i<;in bir haYir kulag1d1r. Dogrunun ve yalan
cmm kim oldugunu tamr. Allah'a inamr, mu'minlere inamr, onlan 
dogrular ve aramzda iman etmi§ ·olanlara rahmet, kafirlere kar§l bir 
huccettir. Allah'm Rasulune eziyet verenler i<;in elim bir azab vard1r. 

62 - Sizi ho~nud etmek i~in 'Allah'a yemin ederler-. 
Halbuki Allah'1 ve Rasuliinii ho~nud etmeleri daha dog
rudur. Eger mii'min iseler. 

63 - Bilmezler mi ki; kim Allah'a ve Rasuliine kar~I 
koymaya ~alku,?Irsa muhakkak ona, i<;inde ebedi kalacag1 
cehennem ate!?i vard1r. i!?te bu en biiyiik riisvayhktlr. 

«Sizi ho§nud etmek i<;in Allah'a yemin ederler ... n ayeti hakkmda 
Katade der ki: Bana anlat1ld1gma gore; munafiklardan birisi : Allah'a 
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yemin olsun ki o~ar, en hay1rhlanmz ve en ~ereflilerinizdir. Muham
med'in soyledikleri her ne kadar hak ise de, onlar merkeblerden daha 
~erlidirler, demi§ ve bunu miislfunanlardan birisi i§iterek : Allah'a ye
rnin olsun ki, Muhammed'in soyledikleri mutlak ger~ektir. Ve andolsun 
ki sen merkebden daha Irotiisiin, demi§ti. (Miisliiman) ki§i Hz. Pey
gamber (s.a.) e kO§up bu durumu haber verdi de Hz. Peygamber o ada
rna (miinaf1ga) haber gonderip ~ag1rttl ve : Seni bOyle soylemeye · sev
keden nedir? diye sordu. 0 ki§i, kendi kendine la'net etmeye ve bunu 
soylemedigine diHr · Allah'a yemin etmeye ba§ladl. Mii~liiman ki§i ise: 
Ey Allah'1m, dogru soyleyeni dogrula, yalanc1y1 yalanla, dedi de Allah 
TeiUa: <<Sizi ho§nud etmek i~in Allah'a yemin ecterler. Halbuki Allah'l 
ve Rasilliinii ho§nud etmeleri daha dogrudur. Eger mii'min iseler.» aye
tini indirdi. 

Allah Teala : .«Bilmezler mi ki; kim Aliah'a ve Rasulune kar§l. koy
maya kalkl§lrsa muhakkak ona, i~inde ebedi kalaca~ cehennem ate§l 
vard1r.n buyurur. Onlar yakinen bilmediler mi ki Allah'a ve Rasuliine 
kar§l koymaya, onunla harbetmeye, ana muhalefet etmeye kalkl§an 
kimse bir noktada, Allah ve Rasillii de bir noktadad1r. «Muhakkak ona, 
i~inde hor ve azablandmlrnl§ olarak ebedi kalacag1 cehennem ate§i var
dir. i§te bu en biiyiik riisvayhk, en biiyiik zillet ve en biiyiik mutsuz
luktur.n 

~\'{ 0/ • \ \ ~ .J:, J ) . ( 0 ) ~ / '"" / .) 0 ~ ~,.. ~ .... } 0 // ' ('} ,
0 

',....:'•/. . 

:J ~ u-=-~j.j~~ ~ ;.)_,..... ~ J:;: ~\ ~ p_.\..:....l.\) ~ 
,JJ>""" / ""' ., .... • / 

1;-~ ./ } ...-; 0 ~ I"' ,., • _.,. /! ~ \ 
t-~ J.J.) ~ \.a (!:?- .& U_.. 

64 Miinaflklar; iizerleri~e kalblerinde olan1 haber 
verecek bir surenin indirilmesinden 9ekiniyorlar. De ki: 
Siz alay edin bakahm, Allah Qekindiginizi ortaya 9Ikaran
d1r. 

Miicahid der ki: Aralannda sozii soyliiyor, konu§uyorlar, sonra 
da: Umulur ki Allah bizim bu SirnmiZI if§a etmez, diyorlardl. Bu ayet-i 
kerime Allah Teala'mn : ((Sana geldikleri zaman, seni Allah'm selam
amadigi bir §eyle selamlarlar. Kendi i~lerinden de : Soylediklerimiz yii
ziinden Allah'm bize azab etmesi gerekmez miydi? derler. Onlara ce
: ennem yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kotii donii§ yeridir!J, (Miicadile, 
) kavli gibidir. Bu ayet-i kerime'de de §6yle buyurur : <<De ki : Siz alay 
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edin bakallm, Allah ~ekindiginizi ortaya <;1karand1r.» Allah Tea1a Rasu
lfi.ne sizi rtisvay edecek ve sizin durumunuzu ana a<;Iklayacak §eyleri 
yakmda indirecektir. Nitekim ba§ka bir ayette de: «Yoksa kalblerinde 
hastallk olanlar, onlann kinlerini Allah'm di§an vurmayacagm1 · nu 
sand1lar? . . . Sen onlan yuzlerinden tamrctm: 'Andolsun ki, sen onlan 
s6zlerinin lislubundan da tamrsm. Allah · butun amellerinizi bilir.» · (Mu
hammed, 29 - 30) buyurmaktad.Ir. Bu sebepledir ki Katade : Bu sureye 
el-Faziha ismi verilirdi, ki miin8.f1klarm rusvay edicisidir, demi§tir. 

65 - Sayet onlara soracak olursan, diyeceklerdir ki: 
Andolsun ki biz dalm1~ oyalan1yorduk. De ki : Allah ile, 
O'nun ayetleri ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz? 

66 - Ma'zeret beyan etmeyin, ger<;ekten siz inanma
niz'dan som·a kiifrettiniz. i<;inizden bir toplulugu affetsek 
bile, miicrimler olduklan i<;in bir topluluga azab ederiz. 

Ebu Ma'§er el-Medini'nin Muhammed Ibn Ka'b el-Kurazi ve ba§ka
lanndan rivayetine gore §oyle demi§lerdir : Munaf1klardan birisi : Bi
zim §U kurramiZ!_ ancak midelerine en dii§kiin, dilleri en yalanc1 ve dii§
manla kar§Ila§ma s1rasmda en korka.klanm1z olarak goruyorum, dedi. 
Bu, Allah Rasulu (s.a.) ne ula§tmldi. Hz. Peygamber kalkml§, deve· 
sine binmi§ken (bu sozu soyleyen munaf1k) geldi ve : Ey Allah'm el<;isi, 
andolsun ki, biz sadece eglenip duruyorduk, dedi. Hz. Peygamber : «Al
lah ile, O'nuri ayetleri ve peygamberi ile mi alay ediyordunuz ... Mucrim
ler olduklan i<;in bir topluluga azab ederiz.» buyurdu. Mfin8.f1gm ayak-

. Ian ta§lara tak1l~yor ve Allah RasUlu (s.a.) ona donup bakm1yordu. 0 , 
Allah Rasulu (sa .. ) nun binitinin gemine asilmi§tl. 

Abdullah ibn Vehb der ki : Bana H~m Ibn Sa'd'm.. . Abdullah 
ibn Omer'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Tebuk gazvesinde 
birisi bir mecliste : Bi'zim §U kurrarmz kadar midelerine dii§kiin, dilleri 
yalartcl ve dii§manla kar§Ila§ma esnasmda korkak kimseyi hi<; gorme-
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dim, demi§ti. Birisi mescidde : Yalan s6yledin, fakat sen 'miinaftksm. 
Mutlaka Allah Rasulii (s.a.) ne haber verecegim, dedi. Bu, Allah Ra
sUlii (s.a.) ne ula§b ve Kur'an (ayet) nazi! oldu. Abdullah ibn Orner 
der ·ki: Ben onu gordiim. Allah Rasulii (s.a.) nful devesinin palamna 
(iizengisine) astlffil§ ve ta§lar aya~m yarahyorken: Ey Allah'm elgisi, 
biz sadece egleniyorduk, diyor ve Allah Rasulii (s.a.) de : «Allah ile 
O'nun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Ma'zeret beyan 
etmeyin, gergekten siz inanmamzdan sonra kiifrettiniz.>> buyuruyordu .. 
Bu hadisin bir benzerini Leys de Hi§am ibn Sa'd'dan rivayet etrni§tir. 

ibn 1ishak der ki : Miinaftklardan bir grup iginde Amr ibn: A vf ogul
lanndan Umeyye ibn Zeyd ogullanmn karde§i Vedia ibn Sabtt ve · Se
leme ogullanmn miittefiki E§Ca' kabilesinden Muha§§in (veya Mah§i) 
ibn Humeyyir, Allah R'asulii (s.a.) Tebuk'e giderken ona i§B.ret ederek 
bir digerine : Asfar ogullanyla sava§maYl araplann birbirleriyle sava§
masl gibi mi samyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki yann sizin iplerle 
baglannn§ oldugunuzu g6riir gibiyiz, diyorlardL Bununla inahanlan 
iizmek ve korkutmak istiyorlard1. Muha§§in ibn Humeyyir : AIJah'a 
yemin olsun ki bu soziimiiz .sebebiyle hakktnnzda Kur'an (bir ayet) in
memesini ve buna mukabil her birimize yiiz sopa vurulmas1mn karar
la§tlnlmasmt daha gok isterdim, dedi. Allah Rasulii (s.a.) -bana ula§
bgma gore- Ammar ibn Yasir'e : 0 topluluga yeti§; muhakkak ki on
lar yand1lar. Ne soyledikle!'ini onlara sor. Eger inkar ederlerse : Bilakis 
evet, §Oyle §oyle soylediniz de, buyurdu. Ammar onlara gitti ve Allah 
Rasulii'niin soylemesini emrettigi §eyleri soyledi de oziir beyan etmek 
iizere Allah Hasuli.i (s.a.) ne geldiler. Allah Rasulii (s.a.) biniti iizerin
de dururken Vedia ibn Sabit binitinin iizengisini tutmu§ ve: Ey Al
Iah'm elgisi, biz sadece egleniyorduk, dedi de Allah Teala : <c~ayet on
lara soracak olursan, diyeceklerdir ki : Andolsun ki biz, dalmi§ oyala
myorduk.» ayetini indirdi. Muha§§in ibn Humeyyir: Ey AHah'm elgisi, 
beni ismirn ve babamm ismi geri b1rakt1, dedi de bu ayette Muha§§irr 
ibn Humeyyir affedilen ki§i oldu ve ona Abdurrahman ismi verildi. Al
lah'tan §ehid olarak oldiiriilmesini ve yerinin bilinmemesini diledi. Ye
mame giinu oldiiriildii ve ondan hie; bir iz bulunamadl. cc~ayet onlara 
soracak olursan, diyeceklerdir ki: Andolsun ki biz, dalmi§ oyalantyor
duk, diyeceklerdir.>J ayeti hakkmda Katade der ki : Hz. Peygamber 
(s.a.) Tebuk gazvesiz:tde iken miinaftklardan bir grup 6niinde yiiriiyor 
ve: ~u. RUm saraylarm1 ve kalelerini fethedecegini samyor. Heyhat, 
heyhat,. diyorlardL Allah Teala peygamberi (s.a.) ni onlarm soylerni§ 
olduklanna muttali' ktld1 da : ~u kimseleri bana getirin, buyurup onlan 
c;ag1rtd1 ve : Slz, §Oyle §6yle dediniz, buyurdu. Onlar, biz sadece dalmi§ 
oyalamyorduk, diye yeminler ettiler. 
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Bu ayetin tefsirinde :ikrime der ki in§aallah Allah'm kendisini affe
decegi ki§ilerden birisi §Oyle diyordu: EyAllah'Im, muhakkak ben be~ 

- nim kasdedildigim bir ayet i§itiyomm ki ondan tiiyler urperir ve kalb
ler titrer. Ey Allah'Im, benim vefat1m1 senin yolunda oldiirtilme k1l. Hi~ 
kimse: Ben gaslettim (cenazesini ytkadim), ben kefenledim, beri def
nettim, demesin. Yemame giinii oldiiri.Udii de milslfunanlardan hi~ kim
se onu bulamad1. 

Allah Teala buyurur ki: ((Ma'zeret beyan etmeyin, (alay etmekte 
oldugunuz bu s6zfuliizle) ger~ekten siz inanmamzdan sonra ktifretti
niz. :ic;inizden bir toplulugu affetsek bile, (elbette hepiniz affedilecek 
degilsiniz. Bu gfulahkar ve hatah sozlerinden dolayi) mticrimler olduk
lan ic;in bir topluluga azab ederiz.» 
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67 - Munaf1k erl\eklerle, munaf1k kadmlar birbirle
rindendirler. Munkeri emreder ve ma'rufu nehyederler. 
EHerini srms1kl tutarlar. Onlar Allah'1 unuttular; 0 da on
Ian unuttu. Muhakkak ki, munafiklar, fas1klanri kendile
ridir. 

68 - Allah; munaf1k erkeklerle, munaf1k kad1nlara 
ve kafirlere' cehennem atef}ini va'detmif}tir. Orada temem 
kahcidirlar. Bu, onlara yeter. Ve Allah onlara la'net etnv~
tir. Onlara surekli bir azab vardrr. 

Miinaf1k Erkekler ve Kadmlar 

Allah Teala, mii'minlerin s1fatlarmm z1ddma olan miinaf1klan tak
bih buyuruyor. :inananlar ma'rufu emredip mtinkerden nehyettiklerin
de bunlar: «Miinkeri emreder, ma'rufu nehyederler . . (Allah yolunda 
infakda (harcamada) bulunmaktan) ellerini simsikl tutarlar. Onlar 
Allah'1 (zikri) unuttular; 0 da onlan unuttu. (Onlara-kendilerini unu
tamn muamelesiyle muamelede bulundu.) '> Allah Teala ba§ka bir ayet- · 
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te de §6yle buyurur: «Denilir ki : Siz nas1l ki bu gtine kavu§acagm1z1 
unuttuysaruz, biz de sizi unutup terkettik . .. >> (Casiye, 34). «Muhakkak 
ki mtinatiklar, fas1klarm kendileridir.» Hak yoldan ~Ikml§, sap1khk yo
luna girmi§lerdir. «Allah; mtinaf1k erkeklerle, mtinaflk kadmlara ve 
katirlere, (yaptlklari zikredilen bu i§leri tizerine,) cehennem ate§ini 
va'detmi§tir. Orada (mtinafiklar ve katirler) temelli kallcidirlar. Bu, 
azab olarak onlara yeter. Ve Allah onlara la'net etmi§ (onlan kovmu§, 
uzakla§tlrmi§) tlr. Onlara stirekli bir azab vard1r.» 

69 -- Sizden oncekiler gibi. Onlar kuvvet baklmin
dan sizden daha yaman, mallar ve c;ocuklar baklmmdan 
daha c;oktular. Onlar hisselerince bundan faydaland1lar. 
Sizden oncekiler hisselerince faydaJand1klan gibi, siz de 
hissenizce on dan faydaland1n1z ve onlarm dald1g1 · gibi siz 
de daldmlZ. i~te onlann yaptlklan dimyada da, ah.irette de 
bo~a gitmi~tir. Ve onlar, husrana ugrayanlann kendile
ridir. 

Allah Teala buyurur ki : Kendilerinden oncekilerin daha gti~lti 

kuvvetli \fe' daha ~ok mal ve evlad sahibi olmalarma ragmen dtinya ve 
ahirette Allah'm azabma ugramalan gibi bunlar da dtinya ve ahirette 
azaba ugrarm§lardlr. «Onlar his~elerince -Hasan el-Basri'ye gore din
lerinden- faydalandilar. Sizden oncekiler hisselerince faydalandiklan 
gibi, siz de hissenizce ondan faydalandmiz. Ve onlarm (yalan ve batlla) 
daldl.~ gibi siz de daldm1z. l§te onlarm yaphklan (~ah§malar) dtinya
da da ahirette de bo§a gitmi.~tir. (Bozuk olmalan sebebiyle onlara, bu 
~ah§malarmdan hi~bir sevab yoktur.) Ve onlar, htisrana ugrayanlann 
kendileridir.» Zira bu i§ler tizerine onlar i~in bir sevab has1l olmami§tlr. 

ibn Ctireyc'in Orner ibn Ata kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o, <cSizden oncekiler gibi. .. » ayeti hakkmda §6yle demi§tir : Bu 
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gece, ge~en geceye ne kadar · benzemektedir. Siz de tlpk1 kendinizden 
evvelkiler gibisiniz. Bunlar israilogullandlr, Bizi onlara benzetmi§tir. 
Bilmiyorum, herhalde §6yle de demi§ti: Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yem.in ederim ki sizler mutlaka onlara uyacakslruz. Hatta onlar
dan birisi bir keler kovuguna girse dahi siz oraya gireceksiniz. 

\ . 
ibn Giireyc der ki: Bana Ziyad Ibn Sa'd'm ... Ebu Hiireyre (r.a.) 

den rivayetirie. gore Allah Hasillii (s.a.) : Nefsim kudret elinde olan 
(Allah) a yem.in ederim ki sizden on.s;ekilerin yoluna kan§ kan§, a!§m 

-ar§m, kul~ kula~ uyacaksm1z. Hatta· onlar bir keler yuvasuia girmi§ 
olsalardl mutlaka siz de girerdiniz. buyurdu. Onlar kimdir ey Allah'm 
el~isi? Kitab ehli mi? diye sordular, ya kim? buyurdu. Hadisi bu §ek
liyle Ebu Ma'§er de Said el-Makburi'den, o Ebu Hiireyre'den, o da Hz. 
Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§ olup bunda §U fazlahk vard1r: 
Ebu 'Hilreyre der ki : Dilerseniz Kur'an'I okuyunuz : «Sizden oncekiler 
gibi. Onlar; kuvvet bakimmdan sizden daha yaman, mallar ve ~ocuklar 
bak1mmdan daha ~oktular. Onlar hisselerince bundan -----'Ebu Hiireyre 
bunun din oldugunu sayler---- faydaland1lar. Sizden oncekiler hisselerince 
faydalandJ.kl,an .gibi, siz de hissenizce ondan faydalandm1z. Ve onlarm 
dald1g1 gibi siz de daldmiZ.>> Dediler ki: Ey Allah'm el~isi, iran ve Rum
lann yapt1g1 gibi mi? Hz. peygamber: insanlar hep aym degil mi? bu
yurdu. Bu hadisin sahih bir rivayette §ahidi de vard1r. 

70 - · Onlara kendilerinden oncekilerin, Nuh, Ad ve 
Semud kavminin, ibrahim ,kavminin, Medyen ve altiist 
olmu~ ~·ehirler halk1run haberleri gelmedi mi? Peygam. 
berleri onlara apa<;Ik delillerle gelmi~lerdi. Allah onlara - . . 
zulmediyot degildi. Ama onlar kendilerine zulmediyor-
lardl. 

Allah Te~la, el~ilerini yalanlayan bu miinafiklara nasihatta bu
lunarak buyuruyor ki : Onlara kendilerinden oncekilerden Rasulleri 
yalanlarm§ iimmetlerin, haberleri gelmedi mi? Allah'm kulu ve el~isi 

Nuh (a.s.) a iman edenler di§mda yeryiiziinde bulunanlann hepsinin 
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suda nas1l boguldugd Hud (a.s.) u yalanladtklannda Ad kavminin ku
ru riizgarla nastl helak edildikleri Salih (a.s.) i yalanlaytp deveyi bo
gazladtklannda Semud kavmini c;1gllgm nas11 yakalaytverdigi, Allah'm 
lbra.him'i ac;1k mucizelerle destekleyip kavmine gondererek nas1l yar
dim ettigi, kral Nemrud ibn J)en'an ibn Ku~ el-Ken'ani -Allah'm la'
neti onun uzerine olsun- yi nas1l helak ettigi, ~uayb (a.s.) m kavmi 
olan Medyen halk1m golgelik giinun azab1, zelzele ve c;1gh~n nasll ya
kaladi~, altftst olmu§ §ehirler halkl olan Lut kavminin haberleri onlara 
gelmedi mi? Lut (a.s.) un kavmi §ehirlerde otururlard1. Bu huslista 
ba§ka bir ayette Allah Teala : <<Altl ftstune gelen kasabalan da o kal.~ 

dmp c;arptl.» (Necm, 53) buyurmaktadlr. Soylendigine gore, onlarm 
ba§ §ehirleri Sodom olup burada, altftst olan §ehir ile buras1 kasdedil
mektedir. 'Netice olarak Allah Teala, peygamberi Lut (a.s.) u yalanla
malan sebebiyle ve bir de alemlerde kendilerinden once hie; kimsenin 
yapmami§ oldugu bir fuh§U yapmalan yftzunden sonunculanna vann
caya kadar tamamim helak buyurmu§tur. 

«Peygamberleri onlara apac;tk delillerle (kesin huccetlerle) gelmi§
lerdi. (Onlan helak etmekle) Allah onlara zulmediyor degildi. (Zira pey
gamberler g6ndermek suretiyle onlarm aleyhine delil ikame etmi§, ma'
.zeretleri onlardan uzakla§tlrmt§tlr.) Ama onlar (peygamberleri yalan
lamalari, hakka z1t gitmeleri ile) kendilerine zulmediyorlardl.» BOylece 
azaba duc;ar kalmi§ ve yok olmu§lardir. 

· 71 - Mii'min erkekler ve mu'min kad!nlar birbirleri
nin velileridirler. Ma'rllfu emreder, miinkerden nehyeder
ler. Namaz kllarlar, zekat verirler, Allah'a ve Rasuliine 
itaat ederler. i~te Allah bunlara rahmet edecektir. Mu
hakkak ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

Mii'min Erkekler ve Kadmlar 

Allah Teala mftnaf1klarm yerilmi§ s1fatlanru zikrettiginde hemen 
pe!]inden inananlarm oviilmti§ Slfatlanru zikredip : «Onlar birbirlerinin 
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velileridir. (Onlar birbiriyle yarcilmla§Irlar, birbirlerine arka <;Ikarlar.) » 
buyuruyor. Nitekim sahih bir hadiste Allah Rasulu: Mu'min, mu'miil 
i<;in; biri digerini kuvvetle tutan yap1 gibidir, buyurmu§ ve parmakla· 
nm birbirine kenetlemi§tir. Yine sahih bir hadiste §6yle buyurulur: 
Birbirlerini sevmede ve birbirlerine merhamet etmede mu'minlerin mi~ 
sali bir cesed gibidir. Ondan bir organ §ikayet ettiginde (hastaland1gm~ 
da) cesedin diger organlan ate§ ve uykusuzlukla ona katlhrlar. «Ma'~ 
rufu emreder; mtinkerden nehyederler.)) Ba§ka bir ayette Allah Teala 
§Oyle buyurur : «i<;inizden hayra c;agiran, iyiligi emredip, kotiilukten 
allkoyan bir topluluk bulunsun. i§te onlar, kurtulu§a erenlerdir.>> (Al:i 
imran, 104) . · 

Namaz k1larlar, Allah'a itaat ederler. Zekat ·verirler, Allah'm yara~ 
tlklarma iyilik ederler. Emrettiklerinde ve yasaklad1klanm terketmede 
Allah ve Rasulune itaat ederler. i§te Allah bunlara; bu s1fatlarla nite
lenmi§ olanlara rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah, Aziz'dir. Kendi
sine itaat edeni aziz k1lar. Muhakkak ki izzet Allah'1n, R.asultinun ve 
mu'minlerindir. Bu s1fatlan bunlar arasmda · bolti§ttirmesinde ve daha 
once ge<;en munaflklara ait Slfatlan onlara tahsisinde hikmet sahibi 
olup Allah Teala buttm yaptlklarmda mutlak hikmet sahibidir. 

72 - Allah mu'min erkeklere ve mu'min kad1nlara, 
ictinde temelli kalacaklan ve· altlndan 1rmaklar akan cen
netleri va' detti. Ve Adn cennetlerinde QOk giizel mesken-· 
ler de. Allah taraf1ndan bir ho~nudluk ise daha biiyiiktiir. 
En biiyiik kurtulu~ i~te budur. 

Allah feala, mu'min erkeklere ve mii'min kadmlara i<;inde temelli 
kalacaklan ve altmdan 1rmaklar akan cennetlerde hazirlamt§ oldugu 
haJ1rlar, devamh nimetler ve <;ok guzel (yaptlmt§), ic;inde kalmmasi 
ho§ me.Skenler haZirlaru~m haber veriyor. Nitekim Buhari ve Mtislim''
de Ebu imran el~Cevni kanallyla Ebu Bekr ibn Ebu Musa Abdullah 
ib~ Kays el-E§'ari'den ve onun da babasmdan rivayetine gore Allah Ra
sulU (s.a.) §6yle buyurmu§'tur: Kablan ve i<;indekiler altmdan iki cen
net, kablan ve ic;indekiler gumti§ten iki cennet. Adn cennetinde bulu
nan topluluk ile Rablanna bakmalan arasmda sadece Kibriya orttisu 
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var<hr. Yine Buhari ve Miislim'in tahric ettikleri bir hadiste Allah Ra
sulii (s.a.) ~oyle buyurmu~tur : Mii'min cennette bir tek inciden oyul
mu~, uzunlugu altnu~ mil olan· bir ~ad1rda olacaktu. Mii'minin orada 
yanlanna vardigJ e~leri olacak fakat bu e~larden biri digerini goreme
yeceklerdir. Yine Buhari ve Miislim'de Ebu Hiireyre'den rivayet edilen 
bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) ~oyle buyurmu§tur : 

' , , . ""' , \ ~ , ' ,. ' , ' , ' ... ' -
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Kim Allah'a ve Rasultine iman eder, namaz1 kllar, Ramazan oru
~'unu tutarsa, ister Alla:h yolunda hicret · etm~, isterse dogdugu yerde 
""Jturmu~ 6lsun onu cennete koym2.s1 Allah tizerinde bir haktlr. Ey Al
.ah'm el~isi, bunu insanlara haber vermeyelim mi? dediler de ~oyle bu
::urdu : Muhakkak ki cennette ytiz derece vard1r. Allah bunlan kendi 
:olunda cihad edenler i~in hazirlamJ~tlr. Her iki derece arasmda 'gokle 
·er aras1 kadar mesafe vardlr. Allah'tan istediginiz zaman Firdevs'i 
teyiniz. Muhakkak o, cennetin ortas1 ve en iisttidtir. Onun da iistii 

Rahman'm ar~'1dlr. Cennet 1rmaklan oradan kaynar. Bu hadisin bir 
benzerini Taberani, Tirmizi ve ibn Mace'de Zeyd ibn Eslem kanahyla .. . 
luaz ibn Cebel (r.a.) de11: rivayetle mevcudtur. Hadisin bir benzeri, 
·~ade ibn es-samit'den rivayetle Tirmizi'de de vard1r. Ebu Hazim'den, 
nunda Sehl ibn Sa'd'dan rivayetine gore Allah RasUlii (s.a.) : Muhak

k ki cennet halkl, cennet4:eki odada gokte ytldiZl gordiiguntiz gibi bir-
.!lerini goreceklerdir, buyurmu~tur. Hadisi Buhari ve Miislim Sahih'
rinde tahric etmi~lerdir. 

Sonra bil ki cennette a~'a yakmllgJ sebebiyle <!el.:.vesile» denilen 
~ derece vard1r ki; bu, derecelerin en iistiiniidiir. Buras1 cennette 
ah RasUlti (s.a.) nun meskenidir. Nitekim imam Ahmed der ki: 
e Abdiirrezzak'm ... Ebu Hiirey.re'den rivayetine gore Allah Rasulii 

a .) ~yle buyurmll.§tur : Bana dua ettiginizde Allah'tan benim i~in 
. ile'yi isteyiniz. Ey Allah'm el~isi, Vesile nedir? denildi de : Cennet
·i en iisttin derecedir. Oraya sadece bir ki~i ula~acakt1r. Onun ben 

ag1m1 umanm, buyurdu. Miislim'in Sahih'inde Ka'b ibn Alkame 
ahyla... Abdullah ibn Amr ibn eJ-As'dan rivayete gore o, Hz. Pey

. ber (s.a.) i ~yle buyururken i~itmi~ : Mtiezzini i~ittiglniz zaman 

Tefsir. C. VII F . 224 
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onun soyledigi gibi st:iyleyiniz, sonra bHna dua ediniz. (Benim tizerime 
salevat getiriniz). Muhakkak ki kim bana bir salevat getirirs~; buna 
mukabil Allah Teala, o kl§iye on salevat eder. Sonra benim i9in Vesi
le'yi isteyiniz. 0, cennette oyle bir cterecedir ki Allah'm kullarmdan sa
dece bir kula yara§lr. Onun bP-n olacag1m1 umanm. Kim benim i<;in 
Vesile'yi isterse; k1yamet gtinil ona i?efttatlm vaki' olacaktll'. 

Haf1z Ebu'I-Kas1m et-Taberan! der ki : Bize Ahmed ibn Ali'nin ... 
ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulti (s.a. ) §6yle buyurmu§tur : 
Allah'tan benim i9in Vesile'yi isteyiniz. Dtinyada benim ic;in onu iste· 
yen hi9 bir kul yoktur ki k1yamet g-Ltnti onun ic;in §ahid --veya §efaat91-
olmayay1m. imam Ahmed'in Mi_imerl.'inde Sa 'd Ebu Mtidthid et-Tai ka
nallyla ... Ebu Hureyre (r.a.) den rivayC'te gore; o, §Dyle demi§tir : Ey 
Allah'm elc;isi, bize cennetten bah.set . Onun binalan nas1ld1r? dedik. 
Kerpi9leri altm ve gtimti§, S1vas1 misk. c;aklllan inci ve yakut, toprag1 
za 'ferand1r. Kim ona girerse ; ihtiyac;ll ve kotti halli olmaz, nimete ka
VU§Ur. Ebedi olur ve olmez. Elbi.selerl eskime r. ve genc;lig;i sona ermez, 
buyurdu. Hadi.sin bir benzeri , ibn 6mer'den merfu' olarak rivayet edil
mi§tir. Tirmizi de Abdurrahman ibn Ishak kanahyla ... Ali (r.a.) den 
rivayete gore Allah RastUi1 : Cennette oyle odalar var ki di§lan i<;lerin
den, ic;leri de d1:;~larmdan gbrtiltir, btJyurdu . Bir bedevi kalk1p : Ey Al
lah'm elc;isi, bunlar kimin ic;indir? diye sordu. Bunun tizerine Allah 
Rasulti : Ho§ soz eden, yemek yediren, oruca devarn eden, insanlar uyur
ken geceleyin namaz k1lanlar ic;indir, buyurdu. Tirmizi, hadisin garib 
oldugunu sayler. Hadisin bir benzerini Taberani de Abdullah ibn Amr 
ve Ebu Malik el-E§'ari kanallanndan olmak tizere Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayet etmi§tir. Her iki hadisin de isnad1 ceyyid ve hasendir. Ta
berani'nin rivayetinde soruyu soranm Ebu Malik oldugu kaydedilir. 
En dogrusunu Allah bilir. 

'Osame ibn Zeyd'den rivayet edildigine gore Allah Rasulii (s.a.) : 
Cennete ko§an yok mu? Mi1hakkak ki cennetin lm benzeri yoktur. 0. 
--Ka'be'nin Rabbma yemin olsun ki - parlayan bir nu.r, sallanan bir 
reyhan, yti.ce bir ko§k, devamh akan bir nehir, olgun bir meyve, gtizei 
bir e§, pekc;ok hulleler, selamet yurdunda ebedi kah§, meyveler, ye§il
likler, bol ge<;_:im, ytice ve giizel bir yerde nimet, buyurdu. Onlar, Allah 
dilerse, biz ona ko§anlanz, ey Allah el<;; isi, dediler de §Oyle buyurdu : 
Allah dilerse deyiniz, dediler. Hacllsi :::on Mace rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : «Allah ta rafmdan bir ho§nudluk ise daha btiytikti.ir.n 
buyurur ki onlann iQinde bu lunacaklan nimetlerden Allah'm ho§nud
lugu daha biiytik, daha tistundiir. Nitekiri1 imam Malik --Allah ona 
rahmet eylesin -- Zeyd ibn Eslem kanahyla . . Ebu Said el-Hudri (r.a.) 
den rivayet eder ki Allah Rasulii (s.a .) ~oyle buymmu§tur : Allah Te:Ua 
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cennet halkma : Ey cennet halki, buyurur. Onlar : Buyur Rabbimiz,' 
muth,lluk ve hay1r Senin elindedir, derler. Allah Teala: Ho§nud oldu
nuz mu? diye sorar. Onlar : Ey Rabbimtz, niGin raz1 olmayacag1z ki ya
ratlklarmdan hi~ birine vermedigin bize verildi, derler. Bundan daha 
ustuntinti size vermeyeyim mi? diye sorar. Onlar: Ey Rabb1m1z, hangi 
§eydir bundan daha ustunti? diye sorarlar da Allah Teala : Sizin tize
rinize hO§nudlugumu helal kthp bundan sonra ebediyyen size gazab et
meyecegim, buyurur. Buhari ve Mi\slim bu hadisi Malik'den rivayetle 
tahr1c et~lerdir. 

Ebu Abdullah el-Htiseyin ibn ismail cter ki : Bize Fadl er-Ruhami'
nin ... Cabir ibn Abdullah'tan rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §ciyle 
buyurmu§tur: Cennet halkl cennete girdigi zaman Allah Teala: Arzu
lad1gmiz bir §ey var m1, size artt1ray1m? buyurur. Onlar : Ey Rabbumz. 
bize verdiginden daha hay1rh olan nedir? derler de Allah Teala : Benim 
ho~nudlugum en btiytikttir, buyurur. Hadisi el-Bezzar Mtisned'inde Sev
ri kanahyla rivayet etmi§iir. Hafiz Ziya el-Makdisi de l<Sifat'iil-Cennel• 
kitabmcta' : Bu hadis bana gore sahih hadis §artlarma uygundur, der. 
En dogrusunu Allah bilir. 

73 - Ey peygamber; lnifirler ve miinafl.klar ile cihad 
et ve onlara kar~I <;etin ol. Onlann varacaklan yer cehen
nemdir ve o ne kotu donu~ yeridir. 

74 - Allah adma yemin ederler ki: Bir ~ey soyleme
diler. Halbuki onlar, kfrfur sozunu soylemi~ler ve muslu
-:nanllklarmdan sonra ~afir olmu~lard1r. Ba~aramayacak
an bir ~eye yeltendiler. Halbuki 6<; almaya yeltenmeleri 
Qin Allah'm ve Rasulunun onlan zenginle~tirmesinden 
Ja~ka bir sebep de yoktur. Eger tevbe ederlerse; onlar i<;in 
h.ay1rli olur. Sayet yuz <;evirirlerse; Allah onlan dunyada 
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da, Ahirette de pek ac1kh bir azaba ugratlr. Ve onlar ic;in 
yeryiiziinde bir dost ve yard1mc1 yoktur. 

Ey Peygamber Katirlcrle Cihad Et 

Allah Teala Rasuliine kafirlerle, miinaftklarla sava§mayi ve onlara 
sert davranmayt emrediyor. Bunlann yamnda ken dine tabi olan mii'
minlere kanat ·g-ermesini de emretmi§, kafirler ve miin~ftklarm ahiret 
yurdunda varacaklan yerin cehennem oldugunu haber vermi§tir. Da
ha once de Hz. Ali :i:bn Ebu Talib'den rivayetle ge~tigi iizere o, §oyle 
demi~tir ~ Allah Rasulii . (s.a.) dart k1h~Ia gonderilm~tir: Bir kth~; . 
mii§rikler i~in : ((Haram aylar c;tkmca art1k mii§rikleri buldugunuz yer
de oldiiriin.l) (Tevbe, 5), bir kihc;; kitab ehlinin kafirleri ic;in : «Kitab 
verilmi§ olanlardan AHah'a 'da, ahiret giiniine de inanmayan, Allah ve 
peygamt>erinin haram kildtgm1 haram saymayan ve hak din edinme
yenlerle -boyun egip kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar- sava
§ID.ll .(Tevbe, 29), bir kthc;; miinaftklar i<;in : ((Ey peygamber, kMirler ve 
ni·unat1klar ile cihad et.ll. Bir k1lu; da asiler ic;in : ((o sald1ranla Allah'm 
buyruguna doniinceye kadar sava§m.n (Hucurat, 9) . 

ibn Cerir'in de tercih ettigine gore bu, a~tkc;a rriiinafikllk ettikle
rinde onlarla sava§mayt gerektirir. ((Kafirler ve miinafiklar ile cihad et.ll 
a yeti hakkmda ibn Mes'ud : Eliyle, •kalbiyle buna da gii~ yetiremez ise 
yiiziine ka191 k1zgm davranarak (abus bir ylizle) kar§I <;Iksm, demi§tir. 
ibn AbbaS ise : ((Allah Te~la katirlerle kthc;la, miinA.ftklarla dille ci
hadt emretrni§tir. Aynca onlara yul'nu§ak davranmayt gidermi§, kaldir
mt§tlr, der. bahhak der ki : KB.firlerle k1hc;la cihS:d et, miinaftklara 
sozle sert davran. Bu onlarla cihaddtr. Mukatil ve Rebi'den bu gorii§iin 
bir benzeri .rivayet edilmi§tir. Hasan ve Katade ise : Onlarla cihad, on
lara hadlerin uygulanmas1d1r, derler. Bu sozler arasmda bir Zitllk olma
digl soylenebilir. Zira durumlanna gi)re bazan bununla, bazan digeriyle 
cezalandmhrlar. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : <<~llah adma yemin ederler ki : Bir §ey s.Oylemediler. 
Halbuki onlar, kiifiir soziinii soylemi§ler ve miisliimanhklanndan sonra 
kafir olmu§lardlr.ll buyurur ki Katade bu ayetin Abdullah tbn 'Obeyy 
hakkmda nazil oldugunu sCiyler. Ciiheyne kabilesinden olart Ansar'dan 
olana ag1r basrm§ ye Abdullah, Ansara : Karde§inize yard1m etmeyecek 
misiniz? Allah'a yemin olsun ki bizimle Muhammed'in durumu : Ko
pegirti semirt seni yesin, diyenin sozii gibidir, demi§t.i. Aynca : Medi
ne'ye donersek muhSkkak ki aziz olan zelil olam ora:dan c;tkaracaktlr, 
demi§ti. Miisliimanlardan birisi ko§up bunu Hz. Peygamber (s.a.) e ha
ber verdi . de Hz. Peygamber Abdullah'a birini gonderip c;a~rttl ve ona 
sordu. Bunun iizerine Abdullah, bu sozii soylemedigine dair Allah adma 
yemin etmeye ba§lad1. Allah Teala da onun hakkmda · bu a yeti indirdi. 
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ismail ibn ibrahim ibn Ukbe'nin amcas1 Musa ibn Ukbe kana
lJyla .. . Enes ibn Malik (r.a.) den rivayetine gore; o, §oyle dermi§ : 
Harre olaymda kavmimin ba§ma gelenlere tizi.ilmii§tiim. ~iddetli tiziin
ttimiin kendisine ula§tlgl Zeyd ibn Erkam bana yazd1 ki o, Allah Rasillti 
(s.a.) nun §Oyle buyurdugunu i§itmi§: Ey Allah'1m, ansan bagi§la, an
sann ~ocuklanm da bagi§la. - ibn Fadl Allah Rasillti'ntin, ansann c;o
cuklarmm c;ocuklan hakkmda boyle soyleyip soylemediginde §tiphe et
mi§tir.- ibn Fadl der ki : Enes'in yamnda olanlardan birisi ona Zeyd · 
ibn Erkam'1 sordu da §oyle dedi : 0, hakkmda Allah Rasulii (s.a.) nUn; . 
kulaklarmm i§ittiklerini haber vermesinde Allah onun dogrulugunu 
izhar etmi§tir, buyurdugu kimsedir. Allah Rasulti (s.a.) hitab ederken .... 
rntinaf1klardan biri : Eger §U dogru ise biz merkeblerden daha kottiytiz, .· 
demi§ti. Zeyd ibn Erkam: Allah'a yemin olsun ki - ~ dogrudur. Muhak
kak sen merkebten (jaha kotiistin, demi§ ve bu durum Allah Rasulti . · 
(s.a.) ne ula§tlnldigmda bu 80zii soyleyen soziinti inkar etmi§ti. Allah 
Teala da Zeyd'in tasdiki makaminda olmak tizere bu ayeti yani «Allah 
adma yemin ederler ki : Bir §ey soylemediler.l) ayetini indirdi. i§te bu, . 
kulaklanmn i§ittigini haber vermesinde dogrulugunu Allah'm izhar bu
yurup tasdik ettigi ki§idir, k1sm1na kadar hadisi Buhari Sahih'inde is-. 
mail ibn Ebu Uveys •kanahyla ismail ibn ibrahim ibn Ukbe'den rivayet 
etmi§tir: Herhalde hadisin bundan sonras1 Musa ibn Ukbe'nin soztidtir. 
Hadisi Muhammed ibn Fiileyh de kendi ·is.nad1 ile MU.sa ibn Ukbe'den 

• rivayet etmi§, sonra : ibn ~ihab der ki.. . de yip bun dan sonraki k1smm1 
MU.sa kanahyla ibn ~ihab'dan rivayetle zikretmi§tir. 

Bu kls.sa hakkmda me§hur olan ise bunun Mustalik ogullan gaz
vesinde vuku bulmu§ olmas1d1r. Herhalde ravi vehmederek ayeti zikret
mi§ olsa gerektir. Bir ba§ka ayeti zikretmek istemi§ ve fakat bu ayeti 
zikretmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. · 

-Ek-

Bize Muhammed ibn ishak'm Ztihri'den, onun Abdurrahman ibn 
Ahdullah ibn Ka'b ibn Malik'den, onun babasmdan, cnun da dedesin
den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah Rasillti (s.a.) geldiginde 
ka vmim beni yakalad1 ve : Sen §air bir adamsm. Dilersen baz1 sebepler 
ileri stirerek Allah Rasulti (s.a .) ne oztir beyan edebilirsin. Sonra bir 
gtinah olursa Allah'tan magfiret dilersin .. ' dediler. Sonra ravi hadisi 
uzunca zikredip dedi ki : Hz. Peygamber (s.a.) in beraberinde olanlar
dan haklannda Kur'an inen ve mtinaf1klardan geride kalanlardan bi· 
risi de Cillas ibn Stiveyd ibn es-Samit idi. Umeyr ibn Sa'd'm annesi ile · 
evliydi. Umeyr, : onun yamnda yetim idi. Kur'an nazil olup ta Allah 
Teala mtinatiklar hakkmda zikrettiklerini zikredi!.ce Ctilas : Allah'a 
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. . 
yemin olsun ki eger bu adam soylediklerinde dogru ise muhakkak biz 
merkeblerden daha kotuytiz, dedi. Bunu i~iten Umeyr ibn Sa'd : Allah'a 
yemin olsun ki, ey Cillas, muhakkak ki sen bana insanlarm en sevimlisi, 
1mtihan yonunden en giizeli ve ho§lanmad1g1 §eyin kendisine isabet et
mesini en cok istemedigim kimse idin. Fakat oyle bir soz soyledin ki; 
eger ben onu anlatlrsam, bu. seni rtisvay eder. Eger onu gizlersem, 
gizlemem beni helak eder. Bunlardan bir~si (birincisi) bana digerinden 

,daha hafiftir, dedi ve Allah Rasulii (s.a.) ne gelip Ciilas'm soylediklerini 
ona anlattL Bu Cillas'a ula§mca hemen Hz. Peygamber (s.a.) in yamna 
gelip Umeyr ibn Sa'd'm anlatt1klanru kendisinin soylemedigini ve onun 
kendisine iftira ettigini belirtip bu hususta Allah'a yemin etti. Bunun 
uzerine Allah Teala onun hakkmda : «Allah adma yemin ederler ki : 
Bir §ey sbylemediler. Halbuki onlar, ktiftir sbztinii s6ylemi§ler ve mtis
ltimanllklarmdan mnra kafir olmu§lardlr ... " ayetini indirip Allah Ra
sulu (s.a.) nti buna muttali' k1ld1. Ciilas'I'll giizelce tevbe edip nifaktan 
s1ynldigmi rivayet ederler. Hadis bu §ekliyle mudrectir. idrac edilen 
k1s1m hadise mutt~1l olarak gelmi§tir. Sanki o, -en dogrusunu Allah 
bilir- bizzat ibn ishak'm sbzii olup Ka'b ibn Malik'in sbzlerinden de-

' gildir. 
Urve ibn Ziibeyr der ki : Bu ayet, Ciilas ibn Siiveyd ibn Samit 

hakkmda nazil olmu§tur. 0 ve kansmm oglu Mus'ab Kuba'dan gel
mi§lerdi. Ciilas : ~ayet Muhammed'in getirdigi hak ise; biz, iizerinde 
oldugumuz §U merkeblerimizden daha kottiyiiz, dedi. Mus'ab : Ey Al
lah'rn dii§mam, Allah'a yemin olsun ki soylediklerini Allah Rasulii (s.a.) 
ne haber verecegim, dedi. .Hz. Peygamber (s.a.) e .geldim. Ve benim 
hakk1mda Kur'an inmesinden veya bana bir musibet isabet etmesinden 
veya onun hatasma kan§tmlmamdan korktum da : Ey Allah'm el~isi, 
ben ve Cillas Kuba'd.an geldik. ~oyle §6yle dedil Onun hatasma kan§
tlnlmam veya benim ba§Ima bir musibet gelmesinden korkum olmasay
dl, sana bunu haber vermezdim, dedim. Ciilas'1 c;agmp : Ey Cillas, 
Mus'ab'If?. bildirdigiri.i dedin mi? diye sordu. d yemin etti. Bunun tize
rine Allah Teala : ((Allah adma yemin ederler ki : Bir §ey sbylemediler. 
Halbuki onlar, ktiftir soziinii soylemi§ler ve mtislumanhklarmdan son
ra kafir olmu§lardlr. n fl,yetini indirdi. 

Muhammed ibn ishak cter ki: Bana ula§tlgma gore; bu sozleri soy
leyen Cillas ibn Stiveyd ibn es-Samit olup, bu sozleri Allah Rasulti'ne 
onun evinde yetim olan Umeyr ibn Said ula§tlrmt§ ve Cillas bu sozleri 
inkarla wylemedigine dair Allah'a yemin etmi§; Allah Teala onun hak
kmda ayet indirince ·tevbe etmi§, nifaktan siynlml§ ve bana ula§tigma 
gore gtizelce tevbe etmi§tir. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana Eyyub. ibn ishak ibn ib-
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rahim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §byle demi§tir : Allah Ra
sulti (s.a.) bir agacm golgesinde oturuyordu. Muhakkak size (biraz son
ra) bir insan gelip §eytamn gozleriyle bakacak. Geldigi zaman onunla 
konu§maym, buyurdu. <;ok ge~meden mavi gozlii bir adam c;1kt1 geldi. 
Allah Rasulii (s.a.) onu c;agmp: Sen ve arkada§larm bana ne ile ha
karet ettiniz? diye sordu. Adam gidip arkada§lanm getirdi ve soyle
mediklerine dair yemin ettiler de Allah Rasulii (s.a.) onlar! affetti. Bu
nun iizerine Allah Teala : ((Allah adma yemin ederler ki : Bir §ey soy
lemediler ... )) ayetini indirdi. 

ttBR.§aramayacaklan bir §eye giri§tiler.» ayetinin Ciilas hakkmda 
nazil oldugli soylenir. Muhakkak ki Allah Rasulii (s.a.) ne haber vere
cegim, dedigi zaman kansmm oglunu oldiirmeye kalkml§tl. Ayetin Ab
dullah ibn Ubeyy hakkmda nazi! oldugu da soylenir ki o Hz. Peygamber 
(s.a.) i oldiirmeyi kasd .etmi§ti. Siiddi der ki : Allah Rasulii raz1 olmasa 
dahi Abdullah ibn Ubeyy'e tac giydirmek isteyen bir takm1 ki§iler hak
kmda nazil olmu§tur. Rivayete gore Allah Rasulii Tebuk gazvesinde iken 
yiiriiyti§ s1rasmda gecelerden birinde miinaflklardan blr grup Hz. Pey
gamber (s.a.) e suikast diizenlemeye niyyet etmi§lerdl. On ktisur ki§i 
idiler. Dahhak, bu ayetin onlar hakkmda nazil oldugunu soylei·. Bu, 
Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki'nin ((Delail'un-Nubiivve» isimli kitabmda ri
vayet ettigi hadiste a~1k~a gortilmektedir. Beyhaki, Muhammed ibn 
ishak kanahyla .. . Huzeyfe ibn el-Yemman (r.a.) dan rivayet eder ki 
o, §byle demi§tir : Allah Rasulu (s.a .) niin devesinin geminden tutmu§ 
ben onden ~ekiyor, Ammar da deveyi siiriiyordu. - Veya ben deveyi 
siiriiyordum, Ammar da onden ~ekiyordu.-- Biz, dagm bir yamacma 
vard1g1m1zda bi.rden orada Hz. Peygamberin ontine ~1kan oniki siivari 
gordiim. Allah Raslllii (s.a.) ne onlan haber verdim. Onlan ~a~rd1. On
lar ·gerisin. geri doniip ka~t1lar . Allah Rasulii (s.a.) bize : 0 toplulugu ta
mdlmz m1? diye sordu. Biz: Hay1r ey Allah'm el<;isi, yuzleri pe~eli idi. 
Fakat biz binitlerini tamd1k, dedik. Bun!ar, k1yamet giiniine kadar mii
nat1klard1r. Ne istediklerini biliyor musunuz? buyurdu. Biz hayu, de
dik. Onlar, Allah Rasulii (s.a.) ne akabe (dagmm yamacm) de galebe 
~almak ve onu oradan atmak istiyorlardi, buyurdu. Biz : Ey Allah'm 
el~isi, her kavmin, arkada§lanmn ba§Im sana gondermesi i~in a§iretle
rine birini gondermeyecek misin? diye sorduk. Hay1r, arablann kendi 
aralannda : Muhammed bir kavimle sava§tl. Allah Teala onu onlann 
iizerine galib k1hnca dondu onlan oldiirdii, diye konu§malanndan hoi?
lanmam, buyurup sonra §byle dedi : Ey Allah'1m, onlara di.ibeyle at. 
Biz : Ey Allah'm el<;isi, dUbeyle nedir? diye sorduk. Onlardan birinin 
kalb damarma isabet edip onu helak edecek bir ate§ pan;as1d1r, buyur
du . 
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imam Ahmed -Allah ona rahmet eylesin- derJd! Bize Yezid'in ... 
Ebu et-J'ufeyl'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Allah Rasulii (s.a:) 
Tebuk gazvesinden donerken bir miinadiye emretti ve o, §Oyle nida etti : 
Allah ·Rasulii yama~ yolunu tutmu§tur. Kimse o yolu tutmasm. :iju-. 
zeyfe Allah Rasulil (s.a.) nun binitini geminqen tutup ~eker ve Ammar' 

, . da siirerken "birden binitleri iizerinde yiizleri pe~eli bir grup gelip Allah 
RasuHi'niin devesini siirmekte olan Ammar'm iistiine ~ullandilar. · 
Ammar . (r.a.) onlann binitlerinin yiizlerine vurmaya ba§ladi. Allah Ra
sulii (s.a.) Huzeyfe'ye : Dur, dur, buyurup binitinden indi. Hz. Peygam
ber inince · o da indi. Ammar dondiigunde : Ey Amrnar, o toplulugu ta
mdm m1? diye sordu. Ammar: Binitlerinin hepsini tamdtm. Fakat ka
vim pec;eliydi, dedi. Hz. Peygamber : ~e istediklerini bilir misin? diye 
sordu. Arnmir: Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dedi. Hz. Peygamber: 
Allah Rasillii (s.a.) nii · iirkiitiip atmak istediler, buyurdu. Arnmir, 
Allah Rasulii (s.a.) niin ashabmdan bir adama gitti. 0: Allah i~in soy
le, akabe ashabr (yamac;:ta size kar§I gelenler) ka~ ki§iydiler, biliyor 
musun? dedi. Ammar: Ondort, §ayet sen de onlardan isen onbe§ ki§i 
idiler, dedi. Allah Rasulii (s.a.), onlardan; Allah'a yemin olsun ki biz, 
Allah Hasillii'nun miinadisini i§itmedik. Ve o toplulugun ne istedigini 
de bilmiyorduk, diyen ii~iinii ma'zur gordii. Ammar der ki : Ben §ehadet 
ederim ki kalan onikisi diinya hayatmda ve §ahidlerin ortaya ~1ktig1 
giinde Allah ve Rasuliine dii§mandtrlar. ibn Lehia'nm Ebu'l-Esved'den, 
onun da Urve ibn Ziibeyr'den buna benzer rivayetinde Allah Rasulii 
(s.a.) insanlara vadinin alt tarafmda yiiriimelerini emretzp.i§, o, Hu
zeyfe ve Ammar yamaca tirmanmi§tllar. Yiizleri per;eli olarak bu rezil 
giiruh, onlarm pe§ine tak1hp yamaca tlrmamp ordan 'gitmek istemi§ler, 
Allah Teala da Rasulii (s.a.) ne onlarm maksadlanm bildirmi§, buna 
muttali' ktlmt§tl. Hz. Peygamber Huzeyfe'ye emretmi§, Huzeyfe onlara 
doniip binitlerinin yiizlerine vurmu§, korkmu§lar ve kabahatli olarak 
donrhii§lerdi. Allah Rasulii (s.a .) onlann isimlerini ve kendisini oldiir-

~ . 
me niyyetlerini Huzeyfe · ve Ammar'a bildirmi§ ve gizlemelerini emret-
mi§ti. Yunus ibn Biikeyr de, ibn ishak'tan bu §ekilde rivayet etmi§tir. 
Ancak burada onlardan bir cemaatm isimleri verilmi§tir. En dogrusunu 
Allah bilir. Beyhaki'nin soyledigine gore, Taberani'nin Mu'cem'inde de 
bu §ekilde anlat11Ir. Anlatilan bu k1ssanm Sihha;tine Miislim'in rivayet 
ettigi '§U hadis delalet etmektedir : Miislim der ki : Bize Ziiheyr :ibn 
Harb'm .. . Ebu Tufeyl'den rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Huzeyfe 
ile akabe halkmdan bir adam arasmda, halkm arasmda olan §eyler ol
ffiU§tU. Akabe halkmdan olan adam : Allah ic;:in s6yle, akabe ashab1 
ka~ ki§iydi? dedi. Toplulu~ Huzeyfe'ye : Madero sordun, haber ver, de-. 
diler. Huzeyfe : Bize onlarm ondort ki§i oldugu haber verilmi§ti. ~ayet 
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sen de onlardan isen onbe§ ki§idirler. Allah'I §ahid tutanm ki onlardan 
onikisi bu dunya hayatmda ve §ahidlerin dikilecegi gunde Allah ve 
Rasulune d~mandirlar. Bizler, Allah Ras(Uu (s.a.) nun mtinadisini 
i§itmedik. Ve o toplulugun ne istedigini de bilmiyorduk, diyen u<; ki~inin 
ma'zereti ise kabul edilmi~tir. Hz. Peygamber Harre'de iken ytiruyup; 
su az, benden once hi<; kimse oraya varmasm, buyurmu§tu, oraya varm
ca kendinden once bir toplulugun geldigini gormu~ o gun onlara la'net 
etmi§, dedi. Miislim'in Katade kanahyla Huzeyfe'den, onun da Hz. Pey
gamber (s.a.) den rivayet ettigi §U hadis de yukardaki k1ssanm sih
hatma §ahiddir: Hz. Peygamber buyurmti§tur ki: Ashabim i<;inde oniki 
mun8.f1k var ki onlar cennete girmeyecek ve deve igne deliginden ge9-
medik<;e cennetin kokusunu duymayacaklardir. Onlardan sekizine, ku
rek kemikleri arasmdan girip goguslerinden ~Ikacak bir ate§ par<;asi 
yetecektir. Bu sebepledir ki Huzeyfe'ye Allah'tan ba§kasmm bilmedigi 
·Sirrm sahibh denilmi§tir. Yani o mun8.f1klardan bir grubu biliyordu. 
Bunu Huzeyfe'ye isnad edenlerin zannma gore Allah Rasulti (s.a.) on~ 
arm kim oldugunu ba§kasma degil, sadece ona bildirmi§ti. En dogru
·unu !Allah bilir. 

Taberani'nin Musned'indeki Huzeyfe macidesinde akabe. ashabmm · 
imleri belirtilmi§tir. Taberani'nin Ali ibn Abdtilaziz'den, onun da 

Zubeyr ibn Bekkar'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Onlar (akabe 
ashab1) Muattib ibn Ku§eyr, Vedia ibn Sabit, Cedd ibn Abdullah ibn 
Sebtel ibn el-Haris - bu ki§i Amr ibn Avf ogullarmdandir- Haris ibn 
Yezid et-Tai, Evs ibn Kayziyy, Haris ibn Suveyd, Sa'd ibn Zurare, Kays 
'bn Fehd, Hubla ogullarmdan Suveyda ve Dais Kays ibn Amr ibn Sehl 
Zeyd ibn Lusayt, Stilale (?) ibn Hamam (?) d1r. Bu ikisi Kaynuka' 
.gullanna mensub olup musliiman olduklanm izhar etmi§lerdl. ' 

Allah Teala : ((Halbuki o<; almaya yeltenmeleri i<;in Allah'm ve Ra
tiluntin onlan zenginle§tirmesinMn ba§ka bir sebep de yoktur.>> bu

::urur ki onlann yamnda Allah'm onlara bereket ve Allah Hasulunti on-
ra el9i olarak gondermesiyle kendilerini zengin k1Imasmdan ba§ka 

!-lz. Peygamberin hi<; bir su<;u yoktur. ~Ayet onlar hakkmda mutluluk 
· a.m.Amlanrm§ olsayd1. Allah Teal a Hz. Peygamberin getirdiklerine onla~ 
~. eri§tirir ve hidayetini bah~ederdi. Nitekim Hz. Pey.gamber (s.a.) 
nsara : Ben, sizi sap1klar olarak buldum da Allah benimle sizi hidayete 
a VU§turmadi m1? Sizler par9a par9a idiniz de Allah Teala benimle sizi 
.rle§tirmedi mi? Fakirler idiniz de .Allah Teala sizi benimle zenginle§-
.rmedi mi? buyurmu§ ve sozlerinden hangisini soylemi§se onlar: Allah 

Rasulti en <;ok nimet verendir, demi§lerdi. Bu ifadeler ancak hi<; bir 
ah olmamasi duru,munda .sOylenir. Nitekim Allah Teala : 110nlar, 

cak Aziz, Hamid Allah'a inandiklan i<;in mii'minlerden 09 almi§lardl. '> 
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(Biiruc, 8) buyururken Hz. Peygamber (s.a.) de : iyilik sahibinden Ci<; 
, ahnmaya kalki§Ihrsa ve eger fakirse mutlaka Allah Teala onu zengln. 
kllar, buyurmu§tur. . 

Som·a Allah Te~la onlan tevbeye ~agmp §Ciyle buyurur : {(Eger 
tevbe ederlerse; onlar ic;in hay1rh olur. ~ayet yiiz c;evirir (ve yollarmda 
devam eder) lerse; Allah onlan (oldiiriilme, dii§iince ve .iiziintti ile) 
diinyada da (azab, hotluk ve hakirlikle) ahitette de pek acikli bir azaba 
ugrat1r. Ve onlar i<;in yeryiiziinde bir dost ve yard1mc1 da yoktur.u On
Ian mutlu k1Iacak, onlara imdada gelecek hie; kimse yoktur. Kimse on~ 
lar i<;in hi<; bir haytr saglayamaz ve hie; bir kotiiliigii onlardan engel
leyemez. 

75 - iclerinden .kimi de: Eger bize lutf ve kere1nin·· 
den ihsan ~derse; a.ndolsun ki, zekat1n1 verecegiz ve mu
ha.kka.k salihlerden ola.cag1z, diye Allah'a ahdetmi~lerdi. 

76 - Ama Allah onlara lutf ve kereminden ihsan 
edince; cimrilik ettiler ve yuz 9evirdiler. Onlar zaten do
nektirler. 

77 - Allah'a verdikleri va'di tutmadlklan ve yalan1 
adet edindikleri ivin, kendisinin huzuruna 91kacaklan gu
ne kadar Allah kalblerine nifak soktu. 

78 - Bilmezler mi ki; Allah onlann iv.Ierinde gizle
diklerini de, · fisiltilapni da bilir. Ve Apah gayblan 90k 
iyi bilendir. 

Allah'm Lutfundan Cimrilik Edenler 

Allah Teala buyurur ki: MiinMiklarc,lan cc~ayet Allah Tea.Ia keudi 
fazlmdan zengin k1larsa malmdal'\ sadaka verip salihlerden olacagma 
dair, Allah'a ahid ve soz verenler vardn·. Halbuki onlar soylediklerini 
.vapmamt&, iddialanm do~rularnatm~lardtr. Sonucunda ise bu yapt1g1-
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na kar§thk ~Allah bizi bundan korusun- ktye.met gtinti Allah'a ka
VU§acagi gtine kadar kalblerinde bir mtinattkllk yerle§ecektir. i9lerihde 
ibn Abbas ve Hasan el-Basri'nin de bulundugu miifessirlerden bir 9ogu 
bu ayetin, Sa'lebe ibn Hattb el-Ansari hakkmda nazil oldugunu soyler
ler. Bu hususta ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in ·Maan ibn Rifaa kana
hyla ... Sa'lebe ibn Hat1b el-A~sari'den rivayet ettikli:!ri bir hadise gore; 
o, Allah Rasulii (s.a.) ne: Bana mal vermesi i9in Allah'a dua et, de
mi§ti. Allah Rasulti (s.a.) : Yaztklar olsun sana, ey Sa'lebe, §iikriinii 
'yerine getirecegin az, gii~ yetiremeyecegin ~oktan daha hayirlidtr, de
mi§ti. Sa'lebe tekrar aym §eyi soyleyince ·Hz. Peygamber : Allah'm pey
gamberi gibi olmaya raz1 degil misin? NE!fsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki, daglarm benimle beraber altm ve giimii§ olarak 
yuriimesini isteEeydim yi.iriirlerdi, buyurdu. SaTebe : Seni hak ile ~on
derene yemin ederim ki, sen Allah'a dua eder ve 0 da bana mal verirse 

·muhakkak her hak sahibine hakkm1 verecegim, dedi. Allah Rasulti 
(s.a.): Ey Allah'tm, Sa'lebe'ye mal ver, diye dua etti. Ravi devamla §Oyle 
anlatlr : Sa'lebe bir koyun edindi. Koyun, kurdun iiredigi gibi iiredi. 
Medine ona dar geldi ve oradan uzakla§tl ve Medine vadilerinden birine 
indi. Nihayet ·sadece ogle ve ikindiyi cemaatla k1llp digerlerini terket
meye ba§ladl. Sonra koyun iiredi, 9ogald1 ve o (Medine'den) o kadar 
uzaklR§tl ki cum'a di§mda namazlan terketti. Koyun kurdun iiredigi 
gibi iiremeye devam etti ve cum'ay1 da terkettL Cum'a giinii atlllan 
bekleyip onlardan haberler sormaya ba§ladt. Allah Rasulti (s.a.) : Sa'
lebe ne yapt1? diye sordu. Onlar : Ey . Allah'm el<;isi, bir :k:oyun .edindi 
ve lViedine ona dar geldi, deyip durumunu ona haber verdiler. Yaz1k 
Sa'lebe'ye, yaz1k Sa'lebe'ye, yaz1k Sa'lebe'ye, buyurdu. Allah Teala : 
«Onlarm mallanndan sadaka al ki, bununla onlan temizleyip ar1tm1§ 
olasm ... ,, (Tevbe, 103) ayetini indirdi. Ravi §6yle .anlatlr : Hz. Peygam
bere sadaka (zekat) ayeti nazil olunca Allah Rasulii (s.a.) birisi Cii
heyne kabilesinden, digeri Stileym kabilesinden olmak iizere iki .ki§iyi 
zekat toplamak iizere gonderdi. Miisliimanlardan nasll zekat (sadaka) 
alacaklanm onlara yazd1 ve : Sa'lebe;ye ve Siileym ogullarmdan filan
caya ugraytp zekatlanm aim, buyurdu. Q1-k1p Sa'lebe'ye geldiler, ondan 
zekat1 istediler ve Allah Rasulii (s.a.) nun mektubunu ona okuttutar. 
Sa'lebe : Bu, cizyeden ba§ka bir §ey degil, bu, cizyenin karde§inden ba§
ka bir §ey degil, bilmiyorum hedir bu? dedi. Aynllp gittiler i§lerini bi
tirince tekrar ona dondiiler. Yine aynhp gittiler. Siileym ogullanndan 
olan ki§iye vardtlar. Onlan dinledi sonra develerinin en iyilerine bakti 
ve onlan zekat it;in aymp bunlarla zekat me'mtiru alan iki ki§iyi kar&t
ladt. Zekat igin aynlan mallan goriince : Sana vacib olan bu degil, biz 
bunlan senden almak istemiyoruz, dediler. Sa'lebe ise : Aim · bunlan. 
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. Benim 'gonltim bununla ho§ olacak. (Ben buhlan goniil ho§luguyla 
veriyorum.) ~u digerleri de benim ic;!indir, dedi. Ve onlan ondah kabul 
edip · aldilar. Zekat toplama i§ini bitirdiklerinde dondiiler ve nihayet 

· Sa'lebe'ye ugra<hlar . . Mektubunuzu bana gosterin, dedi ve ona bak1p: 
Bu, cizyenin karde§inden ba§ka bir §ey degildir. Siz gidin, ben gorti§ti
mu bildirecegim, dedi. Ondan aynhp Hz. Peygamber (s.a.) e geldiler. 
Allah Rasillu onlar konU§madan once : Yaz1k Sa'lebe'ye, buyurup Sti
leym kabilesinden olan ki§iye bereket ic;!in dua buyurdu. ikisi Hz. Pey
gambere Sa'lebe'nin ve ·Siilemi'nin yapt1gm1 haber verdiler de Allah 
Teala: «ic;!lerinden kimi de: Eger bize lutf ve ·kereminden ihsan eder
se; andolsun ki, zekatlm verecegiz ... diye Allah'a ahdetmi§lerdi. .. :Allah 
da kalblerine nifak soktu.» ayetlerini indirdi. Allah RasulU. (s.a.) nun 
yamnda Sa'lebe'nin akrabalarmdan birisi vard1. Bunu i§itti ve c;!lklp 
Sa'lebe'ye vard1. Ve : Vay sana ey Sa'lebe, Allah Teala senin hakkmda 
§oyle §oyle ayet indirdi, dedi. Sa'lebe c;!lklp Hz. Peygamber (s.a.) e geldi 

· ve zekatlm kendisinde:ri kabul buyurmas1m istedi. Hz. Peygamber: Dog
rusu Allah, senin zekatim kabul etmemi yasaklad1, buyurdu. Sa'lebe 
ba§ma toprak sa9maya ba§lad1 da Allah Rasulii (s.a.) ona: T§te senin 
i§in bu, sana emretmi§tim, bana itaat etmemi§tin, buyurdu. Allah Ra
sulu (s;~a.), zekatm1 almamakta 1srar edince Sa'lebe evine dondti. Allah 
Rasulu (s.a.) onun zekatlm (vefatma kadar) almad1 ve ondan hie;! bir 
§ey kabul etmedi. Halife oldugunda Ebubekir (r.a.) e geldi ve: Sen 
benim Allah Rasulu katmda dereeemi ve ansar ic;!indeki yerimi biliyor
sun. Zekatmu kabul et, dedi. Ebubekir: A:llah Rasulu (s.a.} senden ze
kati kabul etmedi, deyip zekatm1 kabul . etmemekte 1srar etti. Vefatma 
kadar onun zekatliu almad1. Hz. Orner (r.a.L halife oldugunda ona geldi 
ve: Ey mti'minlerin emiri, zekat1m1 kabul e't, dedi. Hz. Orner: Ne Allah 

I 

Rasillu (s.a.) v,e· ne de Ebubekir senin zekatm1 kabul etmemi§ken ben 
mi kabul edecegim? dedi. Vefatma kada1 da onun zekatlm kabul et
medi. Sonra Hz. Osman (r.a.) halife oldu. Ve ana gelip zekatlm kabul 
etmesini istedi. Hz. Osman: Senin zekatm1 Allah'm Rasulu (s.a.), Ebu
bekir ve Orner kabul etmemi§ken ben mi kabul edecegim? dedi ve ze
katmi kabul etmedi. Sa'lebe Osman'm halifeligi zamamnda oldti. 

·Allah Teala buyurur ki : ((Allah'a verdikleri va'di tutmad1klan ve 
yalam adet edindikleri ic;!in, kendisinin huzuruna c;!lkacaklan gune ka
dar Allah ·kalblerine nifak soktu.)) Allah Rasulti (s.a.) nden rivayet edi
Ien sijlih bir hadise gore; o, §byle buyurmu§tur : Mtinat1gm alameti 
tic;!ttir' :' Konu§tugunda yalan soyler, va'dettiginde va'dinden doner, ken
disine bir §ey emanet edildiginde emanete hiyanet eder. Bu hadisin bir
c;!Ok §ahidleri vard1r ve en dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala :. «Bilmezler mi ki; Allah onlann ic;lerinde gizlediklerini 
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de flSiltllanm da bilir. Ve Allah gayblan c;ok iyi bilendir.» ayetinde on
lara · Allah'ui gizliyi ve ac;1tp bildigini, mallan olunca sadaka verip §iik
redeceklerini ac;tga vursalar dahi, onlann ic;lerinde (gonullerinde) olam 
en iyi bilen oldugunu, onlan kendilerinden daha iyi bildigini haber ve- · 
riyor. Zira 0, gayblan c;ok iyi bilendir. Ga.ybt ve a<;Ik olam, her bir s1rn 
ve iki ki§i arasmdaki ftsllttlan, ac;tga c;tkam ve gizli olam en iyi'O bilir. 
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79 - Sadaka vermekte goniUden davranan mii'min

lere dil uzatan ve gii<;lerinin yetebildiginden b~kas1m 
bulamayanlarla eglenenleri Allah maskaraya · <;evirir. Ve 
onlar ic;in elim bir azab vard1r. 

Mii'miniere Dil Uzatanlar 

Bunlar da mlinaftklann stfatlarmdandtr. Hie; kimse, her durumda 
onlarm aytplamalarmdan ve dil uzatmalarmda.n kurtulamaz. Hatta ~
saddukta bulunanlar dahi onlardan kurtulamaz :· Onlardan birisi bol 
mal (zekat_ vermek uzere) getirse : Bu, riyakardtr, derler. Az bir §ey 
getirse: Allah Teala bunun sadakasmdan mlistagnidir, derler. Nitekim 
Buhari der ki : Bize Ubeydullah ibn Said'in ... Ebu Mes'ud'dan rivaye
tine gore; o, §Oyle demi§tir: Zekat ayeti nazil oldugunda; biz, Slrtlan
nnza yuklenir (getirir) dik. Bir adam geldi ·ve pek c;ok sadaka verdi. 
Riyakar, dediler. Bir adam da geldi ve bir sa.' (miktannda) sadaka 
verdi. Allah Teala bunun sadakasmdan mlistagnidir, dediler de «Sa
daka vermekte gi)nulden davranan mu'minlere dil uzatan ve guc;Ierinin 
, etebildiginden ba§kasmt bulamayanlarla eglenenleri Allah maskaraya 

1 evirir.)) ayeti nazil oldu. ~u hadis, Muslim'in Sahih'inde ~u'be ·kana
lyla da rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid'in ... Ebu .Selil'den rivayetine gore; 
), §Oyle demi§tir : Bizim Baki'deki meclisimizde birisi yammtzda durdu 
·:e §Oyle dedi : Bah,a babam -veya amcam- rivayet etti ki o, Allah 
qasulii (s.a.) nu Baki'de ~oyle buyururken i§itmi§ : Kim bir sadaka 
·erecek? Ktyamet gunii bu sadakasmda onun ic;in ben §ahid 6lacag1m. 

5adaka olarak verme arzusu ile sangm1dan bir veya iki katlm c;ozdiim, 
ncak ademogluna gelen (utanc;) bana da geldi ve sang1m1 yeniden 
anp bagladtm. Bir a.dam geJdi ki, Baki'de onun kadar siyah, onun ka-
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dar boyu kiSa, onun kajiar gozii <;irkin birisini gormemi~tim. Bir de
veyi <;ekiyordu. Baki'dE" o deveden daha gtizelini gormedim. Ey Allah'm 
el(!isi, zekat m1? (Bu zekat olur mu?) diye sordu. Allah Rasulti; evet, 

, buyurunca: Bu deveyi al, dedi. Birisi ona dil uzatlp: $u kimse ~unu 
tasadduk ediyor. Allah'a yemin olsun ki bu deve ondan daha haytrhdir, 
dedi. Bunu i~iten Allah RasUlti (s.a.) ti<; defa : Yalan soyledin, bilakis 
o, senden ve bu deveden daha haytrhdJr, buyurup yine tic:; defa : Ytiz
lerce devesi olanlara yanklar olsun, buynrdu. Kimler mtistesna ey Al
lah'm elt;isi? diye sordular. Mali §Oyle !]Oyle yapanlar mtistesna, buyurup 
sagmdan ve solundan elleriyle toplad1. Ve yine ti~ defa : Malt az, iba
deti c;ok alan kurtulu~a ermi§tir, ' buyurdu. 

Ali ibn Ebu Talha, bu ayet hakkmda ibn Abbas'tan onun §oyle 
dedigini nakleder : Abdurrahman ibn Avf, Allah Rasulti (s.a.) ne kirk 
ukkiye altm getirdi. Ansardan birisi de bir sa' yiyecek getirdi. Mtina
fiklardan birisi : Allah'a yemin ol:run ki Abcturrahman getirdigini sa
dece gosteri~ ic;in getirmi§tir. dedi. Muha'kkak ki Allah ve RasulU ~u bir 
sa'dan mtistagnidir, dediler. 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki : Bir gun Allah Rasulti insan
lara 91k1p onlarm ic;inde : Sadakalanmz1 (zekatJanmzl) toplaym1z, diye 
nida etti. insanlar, zekatlanm topladtlar. Arkadan b1r adam bir sa' 
hurma getirdi . ve : Ey Allah'm el<;isi, ~u bir sa.' hurmayi geceleyin tic
retle Sirt1mda iple .su ta~1yarak kazand1m. Gece iki sa' hurma kazan
ffil§tlm. Birini btraktlm, digerini sana getirdim, dedi. Allah Rasulti 
(s.a.) ona bu bir sa' hurmaYJ zekatlarm iGine serpmesini (koymasmi~ 
emretti. Baztlan onunla alay edip: Muhakkak ki Allah ve Rasulti bun
dan mtistagnidir. Allah ve Rasulti senin bu bir sa'm1 ne yapsm? dediler. 
Sonra Abdurrahmfm ibn Avf Allah Rasulti (s.a.) ne: Zekat ehlinden 
kimse kald1 m1? diye sordu. Hz. Peygamber; hay1r, buyurunca Abdur
rahman ibn Avf ona: Benim yammda zekatlar . hususunda (zekat ola
rak verilmek tizere) yiiz ukkiye altm var, dedi. Orner ibn Ha.~tab ona : 
Sen deli misin? dedi. 0 : Bende hiG bir delilik yoktur, dedi. Hz. Orner : 
Yapacagm1 yaptm m1? diye sordu, o: Evet, benim sekiz bin (dirhem 
param) var. Dortbinini Rabb1ma bor~ olarak veriyorum. Kalan dortbin 
ise benim i~indir, dedi. Allah Rasulti (s.a.) ona : Tuttugunda (verme
yip biraktlgmda) ve~ v~rdiginde Allah seni bereketlendirsin, buyurdu. 
Mtinaftklar ona dil uzat1p: Allah'a yemin olsun ki Abdurrahman, bu 
verdigini ancak gosteri~ (riya) i~in vermi~tir, dediler. Onlar yalancl
dlrlar. 0, bu hususta ancak gi:intilden davranmt§tl. Allah Teilla onu ve 
blr sa' hurma getlren yoksul arkada~ml ma'zur goren bir . a yet indirip 
~itabmda §6yle buyurdu: uSadaka vermekte goniilden davranan mti'
minlere dil uzatan ... l) Mticahid ve bir <;oklanndan da bu !?ekilde rivayet 
ectilmi~tir. 
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!bn tshak der ki: Mti'minlerden gontillti sadaka verenler, Abdur-
rahman !bn Avf idi. Di:irtbin dirhem sadaka vermi~ti. Digeri de Aclan 
ogullanndan Astm ibn Adiyy idi. Allah Rasulti (s.a.) zekat vermeye 
te§vik buyurmu~tu. Abdurrahman ibn Avf kalkip dortbin (dirhem) 
sadaka verdi. As1m da kalk1p ytiz ve.sak hurmay1 sadaka verdi. Her iki
sine de dil uzatlp : Bu, riyadan ba§ka bir ~ey degil, dediler. Ancak gticti· 
nun yetebildigi kadanm sadaka olarak veren ise Amr ibn A vf ogullan
nm dostu Uneyf el-ira§i ogullanndan Ebu Akil idi. Bir sa' hurma getir-. 
mi~ ve bunu zekat mallarmm ic;ine bo§altmi~tl. Aralarmda ana gtil
dtiler ve : Allah Ebu Akil'in bir sa'mdan m\.istagnidir, dediler. 

HAfiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Talut ibn Abbad'm ... Eeu 
Htireyre'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlr : Allah Rasulti (s.a.) : Sa
daka veriniz, muhakkak ki ben bir hey'et gondermek istiyorum, buyur
mu§tu. Abdurrahman ibn Avf gelip : Ey Allah'm elc;isi, benim yammda 
dortbin (dirhem) var. ikibinini Rabb1ma bore; veriyorum. Ikibini de 
ailem i<;indir, dedi. Allah Rastl.lii (s.a.) : Verdiginde Allah seni bereket
.endirsin, yanmda tuttugunda Allah seni bereketlendirsin, buyurdu. 
Ansardan birisi geceleyin iki sa' burma kazandl ve : Ey Allah'm elc;isi, 
Iki sa' hurma kazandlm. Bir sa'l Rabblma bore; veriyorum, bir sa' da 
ailem i<;indir, dedi. Mi.inaf1klar onunla alay edip dil uzattllar ve : ibn 
A vf'm vermi~ oldugu ancak riya ic;indir. Ve : Allah ve Rasuli.i §Unun bir 
.a'mdan mi.istagni degiller mi? dediler de Allah Te~\la :· uSadaka vermekte 
gontilden davranan mti'minlere dil uzatan ve gtic;lerinin yetebildiginden 
ba§kasuu bulamayanlarla eglenenleri Allah maskaraya <;evirir.n ayetini 
indirdi. Sonra hadisi Ebu Kamil kanahyla ... Orner ibn Ebu Seleme'
den, onun da babasmdan mtirsel olarak rivayet etmi~ ve TalUt'tan ba~
~tasmm hadisi mtisned olarak rivayet etmedigini soylemi~tir. 

i.mAm Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin ... ibn Ebu 
.-\kil'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o, ~oyle demi~tir : Gece
eyin iki sa' hurma kar§lhgl Slrtlmda iple SU <;ektim. Bir sa'mi yemeleri 
9in aileme gotiirdiim. Digerini takdim etmek iizere Allah Rasulii (s.a.) 

:1e g6tiirdiim. Allah Rasulii (s.a.) ne gelip; bunu haber verdim de : Ze-
atm i<;ine kat, buyurdu. Kavim alay edip : Muhakkak ki Allah, ~u 

: oksulun sadakasmdan (zekatmdan) mii.stagnidir, dediler. Bunun iize
:ine Allah Teala : uSadaka vermekte gontilden davranan mii'minlere 
jil uzatan .. . n mealindeki iki ayeti indirdi. Hadisi bn §ekliyle Zeyd ibn 
Habab'dan rivayet eden Taberani, Ebu Akil'in Lsminin Habbab oldugu-
.u; Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sa'lebe de denildigini ekler. 

Allah Teala: n . .. eglenenleri Allah maskaraya c;evirir.>> buyurur ki 
nlann bu kotii i~lerine ve mil'minlerle alay etmelerine bir mukabele 
abilindendir. Zira ceza, yapllan i!?in cinsinden olur. Allah Teala onlara 
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kar§l, alay edenin davram§l ile rimkabelede bulunffiU§tUr. Btiylece mu'
minlere diinyada yardtm etmi§; miinafJklara da ahirette elem verici bir 
azab haztrlamt§br. 

80 - Onlar ic;in ister magfiret dile, ister magfiret di
leme. Onlar ic;in yetmi~ defa magfiret dilesen de Allah on
Ian 'bagi~lamayacakt.Ir. Bli, Allah'1 ve Peygamberini inkar 
etmelerindendir. Allah, fas1kla.r guruhunu hidayete er
dirmez. 

Allah Terua Peygamberi (s.a.) ne bu miinaf1klarm magfiret dilen
meye ehil olmadlklanm, onlar i~in isterse yetmi§ defa magfiret dilese 
bile Allah'm onlar1 bagi§lamayacagmi haber vermektedir. Buradaki yet
mi§ saytsmm, onlar i~in magfiret dilemeyi kesmek i<;in zikredildigi de 
soylenmi§tir. · Zira arablarm soziinde yetmi§ saytsi, miibaJaga i~in zikre
dilir. Yoksa bu saytyla tahdid ve fazlasmt bu htikmiin di§mda btrak
mak i~in degil. 

Burada mefhum-1 muhalif'in bulundugu da stiylenmi§tir. Nitekim 
Avfi'nin :ibn Abbas'tan rivayet ettigine gore; Allah Rhsulii (s.a.), bu 
ayet nazil oldugunda : Habbtmi i§ittim, bana onlar hususunda ruhsat 
verdi. Allah'a yemin olsun ki yetmi§ de1adan fazla magfiret dileyece
gim. Umulur ki Allah onlan bagt§lar, buyurmu§tUr. Halbuki Allah Tea
la, onlara olan gazabmm §iddetinden: ((Onlar i~in magfiret dilesen de, 
dilemesen de birdir. Allah onlan kat'iyyen bagt§lamayacakbr. Muhak
kak ki Allah, fastklar giirubunu hidayete erdirmez. n (Munafikun, 6) 
buyurmu§tur. 

~a'bi der ki : Abdullah ibn Ubeyy'in hastahg1 ag1rla§mca oglu Hz. 
Pey.gamber (s.a.) e gelip: Muhakkak babarn oJiim halindedir. Yamnda 
bulunup ona dua etmenizi isterdim, dedi. Hz. Peyg<c:~.mber (s.a.) : ismin 
nedir? diye sordu. 0 Hubab ibn Abdullah, dedi. Allah Rasulii: Bilakis 
sen Abdullah ibn Abdullah'sm. Hubab §eytfm ismictir, buyurdu ve onun
la birlikte gidip Abdullah ibn Ubeyy'in yamnda bulundu, ona gomlegini 
giydirdi. 0, terli idi. Ona dua etti. 0 bir miinaftk oldugu halde ona 
dua rm ediyorsun? denildi de §Oyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Teala: 
ccQnlar igin yetmi§ defa magfiret dilesen de ... )) buyurmu§tUr. Muhak-
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kak ki ben onun i~in yetmi§, yetmi§ ve yetmi§ defa magfiret dileyece
gim. Hadis Urve ibu. Ziibeyr, Miicahid ibn Cebr ve Katade ibn Diame'
den de rivayet edilmi§ olup bunlan ibn Cerir kendi isnadlan ile rivayet 
etmis.tir. 

~/ ~~ ~~;A(o (\ ~ ~··"\\' . ~/, ~ \J }~~~ 0 {.·:c~ ~$\ /~ ~,~ " __ ._,.. ..,'.J " ... J}\f~J" ).J"". ~~-- ~J G 
1 ~,~ .. ~\:~:' }~ ···\>. f'l.\v;--·~ ... ,~.(~'(\~~'\0 \.\ '.~~ .. ~:.(\~/ .. \ 
YI.J#~~~~IJ>b)'i,?-~ ~)\,;J"~lj~li.JI J41 

.. , . , ~ . ' ·~,(A~ ~~_-Kk;\o 
~5~\j~ ~ ~~)2\f::.:j 

' 
81 - Allah'm peygamberine muhalefet ic;in geri ka

lanlar, oturup kalmalanna sevindiler. Allah yolunda mal
lanyla, canlanyla cihad etmek ho~lanna gitmedi. Bu st
cakta sava~a <;Ikmay1n, dedtler. De ki: Cehennem ate~i da
ha s1caktrr. ·Ke~kt bilselerdi. 

82 - Artlk yaptrklann1n cezil.s1 olarak az gulsunler, 
c;ok aglas1nlar. 

Cihaddan HO§lanmaytp Otumnlar 

Allah Teala, Tebuk gazvesinde Allah Rasulii (s.a.) nun ashabm
dan geride kalanlan, onun ~Ikl§mdan sonra oturmalanyla sevinen mii
naflklarl yermek, kmamak iizere buytirur ki: ((Allah yolunda (Allah 
Rasulii ile birlikte) mallanyla, canlar1yla cihad etmeleri ho§Ianna git
medi. (Birbirlerine) Bu siCakta sava§a ~1kmaym dediler.ll Tebuk gaz
vesi golgenin ho§ ve meyyelelin bol oldugu §iddetli s1cak giinlerde ol
mll.§tu. Bu sebeple : ((Bu s1cakta sava§a ~1kmaym.» derpi§lerdi. Allah · 
Teala ise el~isine : C!De ki : (Muhalefetiniz sebebiyle gideceginiz) cehen
nem ate§i (k~ml§ oldugunuz siCaktan ve hatta ate§ten) daha s1cakt1r.>> 
imam Ahmed der ki: Ebu Zinad kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayete 
gore; Allah Rasillii (s.a.) : A.demoglunun yakmakta oldugu ate§, ce
hennem ate§inin yetmi§ par<;asmdan bir par~ad1r, buyurdu. Ey Allah'm 
el~isi, bu (bir tek par~a) bile yeterli olurdu, dediler de §Oyle buyur.du : · 
Bunun iizerine altmu~dokuz par~a daha arttlrllmi§tlr. Hadisi Buhari ve 
Miislim Sahih'lerinde Malik'den rivayetle tahric etmi§lerdir. imam Ah
med der ki: Bize Siifyan'm ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygam
ber (s.a.) den rivayetine ·gore, §6yle buyurmu§tur: Sizin §U ate§iniz, 

' Tefsir, C. VII F. 225 
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cehennem ate§inin yetmi§ par~asmdan bir par~adlr. iki kere denize 
sok'l:llmu§tur. Bu olmasaydi; Allah Teala onda hi<; kimse i~in bir men
faat kilmazdi. Bu ha<lli>in de isnadi sahihtir. 

imam Ebu isa et-Tirmizi ve ibn Mace'nin Abbas ed-Duri kana" 
hyla ... Ebu Hlireyre'den rivayetlerine gore, Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur: Ate§, bin sene yakilmi§ ve nihayet kiZarmi§. ·Soma bin 
sene daha yakllnn§ nihayet beyazla§ml§. Sonra bin sene daha yakilmi§ 
siyahla§mi§. 0 zifiri karanhk gece gibi simsiyahtir. Tirmizi, hadisin 
Yahya di§mda merfft' olarak hi~ kimse tarafmdan rivayetini bilmedigini 
·soyler. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh de hadisi tbrahim ibn Muham
med kanallyla ... ~erik ibn Abdullah en-Nehai'den rivayet etmi§tir. 
Keza ibn Merduyeh hadisi Miibarek ibn Fudale'den, o Sabit'den, o da 
Enes'ten rivayet eder ki o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) : «Ya
kacagi insanlar ve ta§lar olan ate§ ... » ('l'ahrim, 6) ayetini okuyup §oyle 
buyurdu : Bin sene yakildi ve beyazla§tl, bin sene yakildi ve kizardi, 
bin sene yakildi ve siyahla§ti. Onu alevleri dahi aydmlatmaz, gece gibi 
siyahtlr. Hafiz Ebu'l-Kasim et-Taberani'nin Temmar ibn Necih. -bu 
ravi hakkmda ihtilaf edilmi§tir- kanahyla ... Enes'ten merfu' olarak 
rivayetine gore; doguda cehennem ate§inden bir §erare olsa, sicakhgi 
batida duyulurmu§. 

Hafiz Ebu Ya'la'mn, ishak ibn Ebu israil kanahyla ... Ebu Hiirey
re'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : ~u 
mescidde yiizbin ki§i veya daha fazlasi ulsa ve i~lerinde ' cehennemlik
lerden birisi bulunsa da nefes ahp verse ve nefesi onlara degse, hem 
mescid ve hem de i~indekiler yanard1. Bu hacUs garibdir. 

A'me§'in ~u ishak'dan, onun Nu'man ibn Be§ir'den rivayetine 
g<>re, Allah Ra~lllii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Kiyamet giinii cehennem
liklerin azab bakimmdan en hafif olamna ate§ten iki pabu~ giydirilir 
de pabu~lanmn hararetinden beyni kaynar. imam Ahmed der ki: Bize 
Yahya'mn .. . Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den riva
yetine gore; o, §oyle buyu:nnu§tur: Cehennemliklerin azab baklmmdan 
en hafifi kendisine iki nalin giydirilen ve bunlardan .beyni kaynayan 
kimsedir. Bu hadisin isnadi ceyyid ve kuvvetlidir. isnad zincirindeki 
ravileri Miislim'in §artlarma uygundur. En dogrusunu Allah bilir. 

Bu husllsta hadisler pek c;oktur. Allah Teala da Kitab-I Aziz'inde 
ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : rcFakat ne miimkiin, ~iinkii o halis 
alevdir. Deriyi soyup kavurandir.>> (Mearic, 15- 16), «Ba§lanna kaynar 
su dokiilecektir. Buni.mla karmlanndakiler ve derileri eritilir. Demir to
puzlar da onlar ic;indir. Ne zaman oradan ve oradaki IZdirabtan ~Ikip 
kurtulmak isteseler her defasmda oraya geri dondiirilliirler. YakiCI azab1 
tadm, denir.» (Haec, 19- 22), <<~i:iphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri 
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::akmda ate§e atacag1z. Derileri pi§tikge azab1 duysunl<>.r diye, deri~erini 
egi§tirip yenileyecegiz.>> (Nisa, 56). 

Bu ayet-i kerime'de ise Allah Teala: «De ki: Cehennem ate§i daha 
·1caktlr. Ke§ki bilselerdi.» buyurur ki §ayet bnlar bilip anlasalard1, igin
de bulunduklan s1caktan kat kat fazla olan cehennem ate§inden saki
nabilmeleri i<;in s1cakta Allah RasUlii (s.a.) ile birlikte Allah yolunda 
:::ihada <;1karlard1. 

( ............. ..... .. .... ) 
Sonra Allah Teala, bu miinaf1klan yapt1klan bu i§ten dolay1 teh

clidle: «Artik yaptiklarmm: cezas1 olarak az giilsiinler, ~ok aglasmlar.l> · 
buyurur. ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ebu Talha der ki: Diinya azd1r. 
Orada diledikleri kadar giilsi\nler. Diinya bitip Allah'a vardlklarmda 
glamaya ba§larlar. Ag1tlan hi~ kesilmez. Ebu Razin, Hasan, Katade, 

Rebi' 'ibn Hii§eym, Avn el-Akili ve Zeyd ibn Eslem de bOyle soylemi§
:erdir. HafiZ Ebu Ya'la el-Mav.=nli der ki: Bize Abdullah :ibn Abdiissa
!'lled ·ibn Ebu H1da§'m ... Enes ibn Malik'den rivayetine .gore; o, Allah 
Rasulii (s.a.) nii §6yle buyururken i§itmi§ : Ey insanlar, aglapmz, ag
.ayamazsamz aglar goriinuniiz. Muhakkak cehennem halk1, o kadar 
glayacak ki gozya§lan yiizlerinden 1rmaklar gibi akacak. GOzya§lan 

: esilince gozlerinden kanlar akacak. Eger gemiler bu gozya§larma ko
:ro.Is:a yiizerdi. Hadisi ibn Mace de A'me§ kanahyla Yezid er-Rukfl.§i'den 
:ivayet etmi§tir. · · 

Hafiz Ebu Bekr ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Ebu Diinya der 
:.<i: Bize Muhammed ibn Abbas'm ... Zeyd ibn Refi'den merfu' olarak 
:-ivayetine gore; o, §oyle demi§tir :. Cehennemlikler ate§e girdiklerinde, 
oir zaman gozya§I dokerek aglayacaklar. Sonra bir zaman gozlerinden 
:rin dokerek aglayacaklar. Cehennem bek~ileri onlara : Ey mutsuzlar 
-tirO.hu, diinyada; halkma rahmet edilen bir yurtta aglamay1 terketti
:--iz. Bu giin kendisinden imdad isteyeceginiZ birini bulabiliyor musu
:1Uz? diyecekler. Onlar seslerini yiikselterek : Ey cennet halki., ey baba
:ar, analar ve <;ocuklar toplulugu, kabirlerden susuz olarak ~1ktik. Uzun 
lire susuz olarak durdurulduk. Bu giin biz yine sususuz. Sudan veya 

Allah'm size nz1k olarak verdiklerinden bize de ak1tin, diye kirk sene 
ua edecekler de onlara cevab verilmeyecek. Sonra onlara : «Siz boyle 

.:alacaksmiZ.» (Zuhruf, 7T) diye cevab verilecek ve her tiirlii haprdan 

..:J11itlerini kesecekler. · 

~GJ~~'{;))~&~~j~f~~,~~;~~~Jf~~;~ 
~ :-:'·-'\1\~\;L:;~.~/~~(,~~ :! .. ~;~(:~/--. ~~ ... t ~~ lJ., . ~ .. , ~~~ ~ 
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83 - Allah seni onlardan bir topluluga geri dondu
rilr de; senden sav~a 9Ikmak i9in izin isterlerse, de ki: 
Benimle hl9 bir zaman 91kmayacaksinlZ. Benim yan1mda 
hi9 bir du~manla sava~mayacakSilllZ. <;unku siz, ba!]tan . 
oturup kalmaya raz1 oldunuz. Artlk siz, geri kalanlarla 
b]rbkte oturun. 

Allah Teala elgisi (s.a.) ne emredip §Oyle buyuruyor : «Allah seni 
(bu sava§tan geri dondiiriip) onlardan bir toplulukla - Katade'nin soy
ledigine gore bunlar oniki ki§idir·- kar§l!a§tlrdlgl zaman; eger senden 
'(seninle birlikte ba§ka bir gazvede) sava§a <;1kmak i<;in izin isterlerse, 
(onlara bir a.za.rlama ve ceza olarak) de ki : Benimle hi<; bir zaman_sik· 
mayacaksmiz. Benim yammda hi<; bir dii§manla sava§ma.yacaksim 
Allah Teala sonra bunnn sebebini §6yle a<;Ikhyor : «Qiinkii siz, ba§tan: 
oturup (geride) kalmaya raz1 oldunuz.» Allah Teala ba§ka bir ayette: 
«Biz, onlarm kalblerini ve gozlerini <;eviririz de ona ilk defa iman et
medikleri gibi azgmhklan i~inde kcil; ve §a~km b1rakmz.» (En'am, 110) 
buyuruyor ki kotiiliigiin cezas1, hemen ardmdan bir kotiiliiktiir. Aym 
§ekilde iyiligin de sevab1 hemen ardmdan bir iyiliktir. Nitekim Allah 
Tea.la, Hudeybiye umresi hakkmda bir ayette §byle buyurur : «Siz gani
metleri almak i<;in gittiginizde geri kalanlar diyeceklerdir k'i : B1rakm 
biz de arkamza dii§elim. Onlar, Allah'm kelannm degi§tirmek isterler. 
De ki: Bize uymayacaksm1z. Allah daha once bOyle buyurmu§tur.» 
(Fetih, 15). 

«Art1k siz geri kalanlarla birlikte oturun.» ayeti hakkmda ibn Ab
bas : Sava§tan geri kalanla erkeklerle birlikte, derken Katade : Kadm- · 
larla birlikte, demi§tir. Zira geride kalanlarla kadmlar kasdedilmi§ ol-
saydi kelimenin <;ogulu ( UJI~\ - uW\.:>JI ) §eklinde gelirdi. Boylece 
ibn Cerir, ibn Abbas'm si)ziinii tercih etmi§ ol uyor. 

®5.~ Go},.\~\;" ~J/,. ~~X~~J•!\:o ~'~.o} ~1,.~\6~ o)~ --'/[~,/:=,~" 
~ ~.J~ ,,_}Y').J~.y~~--,0'lS~ ~ . ~~Lr"~ .J 

- . 

84 -- Onlardan olen hie; birinil1 nan1az1n1 asia k1lma. 
kabrinin ba!]Inda durma. (.:unkii onlar, Allah'a ve Rasu · 
lune kufrettiler ve fas1klar olarak olduler. 

Allah Teala, R.asuliine miin8.f1klardan uzak ve beri olmas1m, oniar
dan birisi oldtigiinde namaZim kllmamasm1, dua etmek veya magfiret · 
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dilemek iizere kabri ba§mda durmamasm1 ernretmi§tir. Zira onlar, Al
lah'a ve Rasuliine kiifretmi§ler ve bu hal i.izere olmii§lerdir. Bu, mi.ina
fikhgi bilinen herkes hakkmda genel bir hiiki.imdiir. Ancak ayetin ni.i
zill sebebi, miina!Iklarm ba§I olan Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'dur. 

Buhari der ki: Bize Ubeyd ihn ismail'in ... ibn Omer'den rivaye~ 
tine gore; o, §Oyle demi§tir: Abdullah ibn Ube.yy oldi.igunde; oglu Ab-. 
dullah ibn Abdullah, AUah Rasulii (s.a.) ne gelip babasmm kefenlen. · 
mesi ic;in gomlegini vermesini istedi de Allah Rasuli.i go~legini ona ver
di. Sonra namazm1 k1ldirmasm1 istedi ve Allah RasUli.i (s.a.) onun na
mazim kildrrmak i.izere kalktL Orner kalk1p Allah Rasuli.i (s.a.) niln 
elbisesinden tuttu ve : Ey Allah'm elc;isi, Rabbm onun namaz1m kildlr
m.aktan seni men'ettigi halde onun namaz1m m1 k1lacaksm? dedi. Allah 
RasUli.i (s.a.) : Rabb1m beni ancak muhayyer kilffii§br. 0 : «Onlar ic;in 
ister magfiret dile, ister magfiret dileme. Onlar ic;in yetmi§ defa mag
firet dilesen de Allah onlan bagi§lamayacaktlr.n (Tevbe, 80) buyurdu. 
Ben ise yetmi§den fazla magfiret. rtileyecegim, buyurdu. Orner : Muhak
kak ki o, miinafiktir, dedi. Allah Rasulii (s.a.) onun namazm1 klld1 da 
Allah Teala : «Onlardan olen hie; bir kimsenin namazm1 k1lma, kabri
nin ba§mda durma.n ayetini indircti. Hadisi Muslim de Ebu Bekr ibn 
Ebu §eybe kanahyla Ebu Usame Hammad ibn Usame'den rivayet et
mi§tir. Hadisi Buhari de Ibrahim ibn Miinzir kanaliyla ... Ubeydullah 
ibn Orner el-Amri'den rivayet etmi§ ve §oyle demi§tir : Allah Rasulii 
onun namazm1 k1ld1 ve onunla birlikte biz de klld1k. Allah Teala da : 
«Onlardan olen hi<; bir kimsenin namazm1 k1lma .. . n ayetini indirdi. 
Hadisi bu §ekliyle imam Ahmed de Yahya ibn Said el-Kattan kanahy
la Ubeydullah'tan rivayet etmi§tir. Hadis buna benzer §ekiide bizzat 
Orner ibn Hattab'dan da rivayet edilmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize 
Ya'kub'un .. . Orner ibn Hattab ( r ~a.) dan rivayetine gore; o, §Oyle di
yor: Abdullah ibn Ubeyy oldi.igi.inde Allah Rasuli.i. (s.a.) onun nama
zma c;agmld1. Hz. Peygamber ,.mun namaZim kilmak. ic;in kalktl. Na
mazmi kilmak i.izere ba§mda durdugunda dondi.im ve gogsi.i hizasmda 
durdum. Ey Allah'm elc;isi, filan, filan gi.inler -onun giinlerini sayar
§oyle §Oyle diyen Allah'm dii§mam Abdullah ibn Ubeyy iizerine mi 
(namaz kilacaksm)? dedim . .AJlah Rasuli.i (s.a.) tebessi.im buyurdu. 
Ben bunu fazlaca soyleyince: Geri <;ekil ey Orner, ben muhayyer bira
klldim ve (onun namaz1m kilmayi) tercih ettim.' Bana «Onlar ic;in ister 
magfiret dile, ister magfiret dileme. Onlar ic;in yetmi§ defa magfiret 
dilesen de Allah onlan bagi§larnayacaktir. >; denildi. §ayet yetmi§den 
fazla magfiret diledigimde bagi§lanacagmi bilsem mutlaka magfiret di
lemeyi arttinrd1m, · buyurdu, sonra. namazm1 k1ldi ve onunla (cenaze
siyle) birlikte yi.iri.idii, defin i§i bitinceye kadar kabri ba§mda durdu. 
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Allah ve Rasulii en iyi bilen oldugu halde Allah Rasulii (s.a.) ne kar§l 
olan bu ciir'etime ne kadar §a§lllr. Allah'a yemirt olsun ki c;ok gec;me
den §U iki ayet indi: «Onlardan Olen hie; bir kiinsenin namazm1 klima, 
kabrinin ba§mda durma. t;iinkii onlar, Allah'a ve Rasuliine kii.frettiler 
ve fas1klar olarak oldtiler.» Bundan sonra Allah Rasillii (s.a.) hi~ bir 
miin8.f1g1n namazm1 kllmad1 ve vefatma kadar hie; birinin kabri ba
§md:a durmad1. Hadisi bu §ekliyle tefsir babmda Muhammed ibn ishak 
kanahyla Ziihri'den rivayet eden Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunn 
sayler. Hadisin bir benzerini Buhari de Yahya ibn Biikeyr kanahyla .. . 
Ziihri'den rivayet etmi§tir. Bu hadisin lafz1 §oyledir : Allah Rasulii : 
Ey Orner, benden geri dur, buyurdu. Ben fazla konu§unca: Ben mu
hayyer b1rak1ld1m ve (namaz1m kilmayJ) tercih ettim. §ayet yetmi§den 
fazla magfiret diledigi.mde bag1§lanacagm1 bilseydim mutlaka yetmi§
den fazla magfiret dilerdim, buyurdu. Allah Rasillii namazm1 k1hp 
aynldl. t;ok ge<;memi§ti ki Berae suresinden §U iki a yet nazil oldu .: 
«Onlardan olen hie; bir kimsenin namazrm k1lma, kabrinin ba§mda 
durma ... » Allah Rasulii ('>.a.) en iyi bilen oldugu halde Allah Rasuliine 
kar§I olan bu ciir'etime sonralan <;ok i?a§tlm. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd'in .. . Cabir'den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Abdullah ihn Ubeyy oldiigiinde oglu 
Hz. Peygamber (s.a.) ' e gelip: Ey Allah'm elc;isi, §ayet sE)n (onun nama
zma) gelmezsen biz bununla devamll ayiplanacagiz, dedi de Hz. Pey
gamber (s,a.) ona geldi ve kabrine indirilmi§ oJarak buldu. Kabrine 
konmadan once (haber verseniz olmaz m1yd1?) buyurdu. Mezanndan 
c;1kartt1, ba~mdan ayaklarma kadar iizerine iifiirdii ve (kefen yerine) 
ona gomlegini giydirdi. Hadisi Nesei de, Ebu Davud el-Harrani ·kana
hyla .. . Abdiilmelik ibn Ebu Slileyman'dan rivayet etmi§tir. 

Buhari der ki: Bize Abdullah ibn Osman'm .. . Cabir ibn Abdul
lah'tan rivayetine gore_ o, §6yle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) Abdul
lah ibn Ubeyy kabrine konulduktan sonra geldi, c;Ikanlmasim emretti 
de <;:Ikanldl. Onu dizlerine koyup tiikriigiinden · iizerine serpti ve ona 
gamlegini giydirdi. En dogrusunu Allah bilir. Hadisi Buhari, birc;ok 
yerde Miislim ve Nesei ile birlikte ba§ka §ekillerde oJmak iizere Siifyan 
ibn Uyeyne'den · rivayet etmi§tir. 

imam Ebu Bek~ Ahmed ibn Amr ibn Abdiilhalik el-Bez~r Miis
ned'inde der ~i : Bize Amr ibn Ali'nin ... Cabir'den; YU.Suf ibn Musa 
kanahyla ... Cabir'den · rivayetine gore; o, . §oyle demi§tir : Miin8.flkla
rm ba§l -Yahya ibn Said'in soyledigine gore Medine'de- oldii, Nama
Zim Hz. PeJ~gamber (s.a.) in k1ld1rmasm1 vasiyyet etmi§ti. Oglu Allah 
Rasulii (s.a.) ne gelip : Muhakkak ki babam senin gomlegin ile keftm
lenmesini vasiyyet etti. --Bu soz hadisin AbduiTahman ibn Mugra ed-
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Devsi rivd.yetindedir. Yahya ise hadisinde §oyle demektedir: Allah 
RasUlu onun narnazm1 k1ld1, ve gomlegini ona giydirdi. Bunun iizerine 
Allah Teala: <<Onlardan olen hit; bir kimsenin namazm1 klima, kabri
nin ba§mda durma.>> ayetini indirdi. Abdurrahman §6yle ilave eder: 
Hz. Peygamber (s.a.) gitti ve narnaztru klld1, kabri ba§mda durdu. Geri 
dondiigiinde Cebrail gelerek §Oyle dedi : <<Onlardan olen hit; bir kim
senin namazm1 k1lma, kabri ba§mda durma.>> Hadisin isnadmda bir§ey 
yoktur ve ba§ tara.f1 bunu gostermektedir. 

imam Ebu Ca'fer · et-Taberi der ki : Bize Ahmed ibn ishak'm ... 
Enes'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) Abdullah ibn Ubeyy'in 
narnazmi k1lmak istedi de Cibril elbisesinden tutup : <<Onlardan olen 
hi~ bir kimsenin namaZlm klima, kabri ba§mda durma.>> dedi. Hadisi 
Hafiz Ebu Ya'la Miisned'inde Yezid er-Ruk~1'den iivayet etmi§tir. 
Ancak Yezid er-Ruka§i zay1ftlr. · . 

Katade der ki: ·Abdullah ibn Ubeyy hasta iken Allah Rasillii (s.a.) 
ne haber gonderdi. Hz. peygamber yamna gelince ona : Seni yahudile
rin sevgisi helak etti, buyurdu. Abdullah : Ey Allah'm el~isi, beni azar
laman ve serzeni§te bulunman i~in degil, bana magfiret dilemen i\!in 
sana haber gonderdim, dedi. Sonra Abdullah ba.basrmn kefenlenmesi 
i~in RasUlullahtan gomlegini istedi. Hz. Peygamber gomlegini ona verdi, 
namazm1 k1ld1 ve kabri ba§mda durdu. Bunun iize~e Allah Teala .: 
<<Onlardan olen hie; bir kimsenin namazm1 k1lma,. kabri ba§mda dur
ma.» ayetini indirdi. 

Seleften baz1larmm zikrettigine gore Allah Rasillii (s.a.) niin g(}m
legini ona giydirmesinin sebebi §Udur: Hz. Abbas (Medine'ye) geldiginde 
ona bir gomlek aranmi§, iri ve uzun boylu olmas1 sebebiyle Abdullah 
ibn Ubeyy'in di§mda kimsenin elbisesi ona uyillami§ ve Abdullah lbn 
Ubeyy elbisesini ona vermi§ti. Allah Rasulii (s.a.) bu i§i ona bir mii~ 
kafat ( daha once yaptlgma bir kar§Ihk olarak) yapmt§tlr. En dogru
sunu Allah bilir. Yine bu sebepledir ki bu ayet-i kerime'nin niizuliinden 
sonra muna.f1klardan hi~ birinin namaz1ru k1lmanu§, kabri ba§mda 
durmamt§ttr. Nitekim imam Ahmed der ki : Bize Ya'kub'un... Abdul
lah ibn Ebu Katade'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o, §Oyle 
demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) bir cenazeye ~agmldigmda onun duru
munu sorard1. Eger hay1rla yad edilirse kalk1p onun nama:zam kllar; 
ba§ka bir §ekilde zikredilirse cenaze sahiplerine : Onu siz ahp namaz1m 
kllm, buyurur ve namaZlm kilmazdi. Orner ibn Hattab da durumu bi
linmeyen cenazenin namazm1 k1lmaz ve o cenazenin namazm1 Huzeyfe 
ibn ·el-Yemman k1ldmrd1. Qiinkii o, miinaflklarm eleba§Ilarrm bilirdi. 
Allah Rasillii (s.a.) onlan kendisine haber vermi§ti. Bu sebepledir ki 
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ona sahabeden ba§ka bir kimsenin bilmedigi «s1mn sahibi» denilirdi. 
Ebu Ubeyd'in «el-Garib)) kitabmda zikrettigine gore; Hz. Orner bir 
adamm cenaze namazm1 kllmak istemi§ ve Huzeyfe onu ~imdiklemi§ti. 
Sanki o, bu tavnyla onun namazm1 kllmaktan engellemek istemi§ti. 

Allah · Teala miinaf1klarm namazm1 k1lmaktan, magfiret dilemek 
,iizere kabri ba§mda durmaktan nehyettigihe gore; bu, mii'minler bakl
mmdan Allah'a yakla§ma yollarmm en biiyiiklerindendir. Bunun i~in 
me§ru' k1lmm1§ olup yaplld1~nda, bol ecir vardlr. Bahihlerde ve diger 
hadis kitaplarmda 1Ebu Hiireyre'den rivayetle sabit olduguna gore; Al
lah Rasulii (s.a.) : Kim namaz1 k1hmncaya kadar cenazede haz1r bulu
nursa, ona bir k1rat, defnedilinceye kadar cenazede haz1r bulunursa ona 
iki k1rat var, buyurdu. iki k1rat nedir? denildi de : Onlann en kii~iigii 
Uhud gibidir, buyurdu. Mii'minin kabri ba§mda durmaya gelince; Ebu 
Davud der ki: Bize ibrahim ibn Musa er-Ra.zi'nin ... Osman (r.a.) dan 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Birisinin defin i§i bittiginde Hz. Pey
gamber (s.a.) (kabri) ba§mda durur ve: Karde§iniz i~in magfiret dile
yin, onun i~in destek isteyin. Muhakkak ki o, §imdi sorguya ~ekilmek
tedir, buyururdu. Hadisi sadece Ebu Davud -Allah ona rahmet eyle
sin- tahric etmi§tir. · 

85 - Onlann mallan ve c;ocuklan seni imrendirme
sin. Allah bunlarla, ancak onlara dunyada azab etmeyi ve 
kafir olduklari halde canlann1n zorla c;Ikmasini diler. 

. Bu ayet-i kerime'nin bir benzerinin tefsiri daha once (aym surenin 
55. ayetinde) ge~mi§ti. Hamd, ancak Allah'a mahsustur. · · 
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86 - Allah' a iman edin, Rasulu ile birlikte cihad edin, 
diye bir sure indirildiginde; i<;lerinden gucu yetenler sen
den izin isteyip: Bizi b1rak da oturanlarla birlikte kala
lim, derler. 

87 - Geri kalanlarla birlikte oturmaya raz1 oldular. 
Kalblerine muhur vurulmu~tur onlarm. Bu yuzden onlar 
iyice anlamazlar. 

· Allah Teala burada gii~ yetirdikleri ve zengin olduklan halde cihad
dan geri duran, cihaddan yiiz ~eviren, oturup kalmak i~in Allah Rasu
ltinden izin isteyip : ((Btzi b1rak da oturanlarla birlikte kalallm.)) diye
rek ordunun sava§a ~1kmasmdan sonra geride kalan kadmlarla birlikte 
oturup kalma aybm1 kendilerine reva gorenleri azarlay1p yeriyor. /Harb 
~1kmca onlar, insanlann en korkaklan; emniyyet gelince de insanlarm 
en ~ok konU§anlandlr. Allah Teala onlardan bahisle ba§ka bir ayette : 
((Korku geldigi zaman goriirsiin ki onlar, alum baygmllg1 ile gozleri 
donerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliginizi ~ekemeyerek keskin 
dilleriyle sizi incitirler.n (Ahzab, 19) buyuruyor ki emniyet durumu ha
sll olunca keskin, kuvvetli sozlerle dilleri bir kan§ olur, harbde ise en 
korkak yaratlklard1r. 

Allah Teala ba§ka bir ayette §byle buyurur : <ciman etmi§ olanlar: 
(Cihad hakkmda) ke§ki bir sure indirilmi§ olsayd1.n derler. Derken 
muhkem bir sure indirilip de orada muharebe zikrolununca kalblerinde 
hastahk olanlann; oliim korkusundan, bayllml§ kimselerin bakl§lan 
gibi sana baktlklanm gordtin. Korktuklan ba§larma gelsin. (Onlara 
gereken) itaattlr ve gtizel sozdtir. Bunun. it;in i§ ciddi1e§ince derhal 
Allah'a sadakat gosterselerdi kendileri i~in daha hay1rh olurdu.n (Mu
hammed, 20- 21) . 

(( (Cihaddan ve Allah Rasulti ile birlikte Allah yolunda sava§a ~lk· 
maktan yiiz ~evirmeleri sebebiyle) kalblerine mtihtir vurulmu§tur on
arm. Bu yiizden onlar, iyice anlamazlar. (Kendileri i~in uygun olam 
nlamazlar ki onu yapsmlar, kendileri i<;in zararh olan §eyi bilmezler 

:1 ondan ~ekinsinler.) » 
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88 - Fakat peygamber ve onunla iman etmif] olanlar; 
mallanyla, canlanyla cihad ettiler. Biitiin hayrrlar, i~te on
lanndrr. Ve if]te onlar, felaha erenlerin kendileridir. 

89 - Onlar ic;in Allah; ic;inde ebedi kalacaklarr veal
tlndan 1rmaklar. akan cennetler haz1rladL i11te_ bu, en bii
yiik kurtuluf]tur. 

Allah Teala miinat1klan yerdikten sonra mii'minleri oviiyor ve 
ahirette onlann nelere sahib olacagm1 anlat1p onlann durumlanm. ve 
akibetlerini beyanla : «Fakat peygamber ve onunla iman etmi§ olanlar; 
mallanyla, caillanyla cihact ettiler ... -i§te bu.,...-en biiyiik klirtulu§tur.» 

« (Ahiret yurdunda Firdevs cennetlerinde ve en yiice derecelerde 
(niakamlarda) ) , biitiin hay1rlar i§te onlarmd1r.>> buyuruyor. 

90 - · Bedevilerden ozur beyan edenler, kendilerine 
izin verilsin diye· geldiler. Allah'a ve Rasulune yalan soy
leyenler ise oturup kald1. ic;Ierinden kufretmif] olanlara · 
elim ~ir azab isabet edecektir. . . 

Ma'zeret Beyan Edeiller 

Sonra Allah Tea.Ia, cihad1 terketme hususunda Allah Rasillii (s.a.) 
ne gelip oziir beyan eden, ic;inde bulunduklan zayrfligi ve c;1kmaya giic;
lerinin olmadigim beyan eden oziir Sahiplerinin durumunu at;Iklar . . 
Bunlar, Medine civanndaki arab kabilelerindendirler. 

1 
• 

Dahhak, ihn.. Abbas'tan rivayetle onun ayetteki ( ~J~.:~\ ). ke
limesini ( ~J~~~ ) :' §eklinde tahfif ile olrudugu ve_: Onlar-oziirliiler
dir, dedigini n~Kleder. Bunu ibn Uyeyne de Humeyd'den, o da Miica
hid'den rivayet etmi§tir. ibn ishak der ki: Bana ula§tlgma gore; onlar, 
aralannda Hufat ibn Ima ibn Rahaza'mn da bulundugu G1far ogulla
rmdan bir grup id~er. Ayetin tefsiri konusunda zahir olan gorii§ bu-

l 

] 

s 
l! 



Tevbe, 90) HAD1SLERLE KUR'AN-I KER1M TEFS!Rt 3595 

dur. Zira bundan sonra : <cAilah'a ve RasuHine yalan s<>yleyenler ise 
oturup kaldl.ll buyurmu§tur ki onlar, gelmemi§ ve ozur beyan etme
mi§lerdir. 

ibn · Cureyc, «Bedevilerden ozur beyan edenler, kendilerine izin 
verilsin diye geldiler.» ayeti hakkmda Mucahid'in §Oyle dedigini nakle
der : Onlar, C'hfar ogullarmdan bir gruptur. Geldiler ve ozur beyan 
ettiler. Ancak 1\llah Teala onlann ozurlerini kabul etmedi. Hasan, Ka
tade ve Muhammed ibn ishak da bOyle ooylemi§lerdir. En dogrusunu 
Allah bilir ama bundan sonra «Allah'a ve RasUlune yalan soyleyenler 
ise oturup kaldl.» buyurulduguna gore; birinci gorfi§ daha kuvvetlidir. 
Arablardan · (bedevilerden) digerleri i.Se ozfir beyan · etmek uzere gel
merni§lerdir. Sonra Allah Teala, onlan elem verici bir azabla tehdid 
edip: «i~I~rinden kfifretmi§ olanlara elim bir azab isabet edecektir.)) 
buyurmu§tur. 

~,J ...... ~t"':\~~""' •'(' (>~~/:1 ~(!>'· ..... ·~/ ........ ,.,_,. ....... , ..... 
~--~':,_.(_J""JM.v JJ .,... ...;:~)J lJ~).lf~;~~~~ 
V'...:- ,-:- ;1Lf/,-" ... ®·~ "., ............. ""':,~!~ , ....... ~ • ~. ·'i'~·\ ... ~,..........:. 
~ \.) LJ ...\) l:.J '~ ~.).),r-- ...» J ~ ~ 1.> ~ ~_,...... ..).J 

"" .. ' • .. ' "' tflll' .. ,· , ., ' / '., 
~ ........ , / '"'} .. ,...,.. "/ . ,.. -, -/ ., ,_, . ........,,.....,./ 
~~,..... "'\\· ..... ,:'"•\ ... \ ~--... ·\~·L.-1 -""\'" ........ ,.,"';, <. \:" • l ,.......;J_~./\ 
~Jf.:Lt~~:J..Y.i_,~~ \.t~ J....:;....p,.. ·~ " .i 

~t:J\~"'~! J: ~sj,~ ~..\'~'~s~~'} ~~ / J j / ~ o#' .... • ;~ , .. ~ "". .. ' . 

®~~;~~--:.~~J.'~\~, j/~Y.,C}fo ~~0~ 
91 - Zayiflara, hastalara ve harcayacak ~eyleri bu

lunmayanlara, Allah'a ve Rasuliine sad1k kaldikQa bir so
rumluluk yoktur. ihsan edenleri hesaba Qekm·eye de bir 
yol yoktur. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.-. 

92 - Kendilerine binek vermen iQin sana geldikle
rinde : Size bir binek bulamiyorum, dedigin· zaman, infak 
edecek bir ~ey 'bulamad1klan iQin iiziintiiden gozleri ya
~ararak geri donenlere de bir sorumluluk yoktur. 

93 - Y ol; ancak, zengin olduklan hal de senden izin 
isteyen ve geride k~lanlarla birlikte olmaya razr olan kim
seler iQindir. Allah da onlann kalblerini miihiirledi. Bu
nun iQin onlar bilmezler. 
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Allah Teala, sava§tan geri kahp oturanlardan bu durumlanndan 
dolaYl giinah kazanmayan ozur sahiblerini beyan ediyor. once bunlar~ 
dan ozrti kendistnden ayn olmayanlan zikrediyor ki bunlar; birlikte 
sava§ ve cihada guc; yetirilemeyecek olan (yaratlh§daki) karluk, aksak
lik, topalhk ve benzeri zaaflard1r. Daha sonra bir hastahk sebebiyle be
denine bir eksiklik, bir zay1flik anz olanlar zikrediliyor ki bunlar da 
ki§iyi Allah yolunda ciha.da <;Ikmaktan ahkoymu§tur. Veya bu zaJlf
hk, harbe haz1rhga guc; yetiremeyecegi fakirligi sebebiyle olmu§tur. 
i§te bunlar; oturmalan halinde ihlash olur, insanlann kotu sozlerle 
morallerini bozmaz, onlan sava§tan ve Allah yolunda cihaddan caydir
mazlarsa onlara bir gunah yoktur. Onlar, bu hallerinde dahi iyilik eden
lerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Iyilik edenleri hesaba· c;ekmeye 
de bir yol yoktur. Allah Gafur'dur, R.ahim'dir.» buyurmu§tur. 

Sufyan es-Sevri der ki: Abdiilaziz ibn Refi'den, onun da Ebu Su
rname (r.a.) den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Havariler: Ey Ru
hullah, bize Allah ic;in ihlash olam haber ver, dediler de §6yle dedi : 
Allah'm hakkml insanlarm hakkma tercih eden, biri dunya digeri ahi
ret i§i olmak Uzere iki i§le ( durumla) kar§Ila§tlgmda ahiret i<;in olanla 
ba§laJlp sonra dunya ic;in olanla me§-gul oland1r.: 

Evzai der ki: :insanlar yagmur duasma <;Ikffil§lardl. Aralarmdan 
Bilal ibn Sa'd kalklp Allah'a hamdetti ve senada bulundu, sonra : Ey 
haZir bulunanlar, sizler kotiiluk yaptigmizi ikrar ettiniz mi? diye sordu. 
Onlar; evet, dediler. Ey Allah'1m, biz Senin «iyilik edenleri hesaba c;el<
meye de bir yol yoktur.» buyurdugunu i§itiyoruz. Ey Allah'1m, muhak
kak ki biz kotiiluk yaptlgimlZI ikrar ettik. Bizi bagi§la, bize ac1 ve bize 
yagmur gander, dedi, ellerini kald1rd1, insanlar da ellerini kald1rd1lar da 
yagmur gonderildi. 

Katade, bu ayetin Aiz ibn Amr el-Muzeni hakkmda nazi! oldugunu 
sayler. Ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Zeyd :ibn Sabit'den riva
yetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) ne gelen vahyi ya
zardim. Berae (suresini) yazwordum. Kalemi kulag1mm uzerine koy
dugum s1rada sava§la emrolunduk. Allah Rasi\lu (s.a.) kendisine indi
rilen ayete bakmaya ba§lami§tl ki bir a'ma geldi ve : Ey Allah'm elc;isi, 
ben a'maJlm, durumum ne olacak? dedi de Allah Teala : <<Zayiflara, 
hastalara ... bir sorumluluk yoktur.» ayetini indirdi. 

Bu ayet hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: Allah Ra
sulu (s.a.) insanlara kendisiyle birlikte harbe <;1kmalanm emretmi§ti. 
Ashabmdan bir grup ona geldi. · Abdulalh :ibn Mugaffel el-Muzeni de 
ic;lerindeydi. Ey Allah'm elGisi, bize binek ver, dediler. Hz. Peygamber 
onlara : Allah'a yemin olsun ki, size bir binek bularmyorum, dedi. Ag
layarak dondiiler. Cihaddan geri kahp oturmak onlara ag1r gelmi§, har
cayacak ve binecek bir§ey bulamaml§lardL Allah Teala, onlahn Allah ve 
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Rasultine kar§l a§In sevgilerini gordiigiinde kitabmda onlann ma'zur 
olduklanna dair: ((Zay1flara, hastalara ve harcayacak- bir §eyleri bu
lunmayanlara Allah'a ve Rasuliine saruk kald1k~a bir sorumluluk yok
tur ... >l ayetlerini indirdi. Miicahid, «Kendilerine binek vermen i~in sana 
geldik.lerinde .. . >> ayetinin Miizeyne kabilesinden Mukarrin ogullan hak
kmda nazi! oldugunu soyler. 

Muhammed ibn Ka'b der ki: Onlar yedi ki§i idiler: Amr ibn Avf 
ogullarmdan Salim ibn Umeyr, Vak1f ogu.Ilanndan Herami ibn Amr, 
Mazin ibn en-Neccar ogullarmdan Selman ibn Sahr, Harise ogullann
dan Abdurrahman ibn Yezid Ebu Able. Bu Ebu Able e§yasml sadaka 
olarak vermi§ ve Allah Teala bunu ondan kabul buyurmu§tu. Selime 
ogullarmdan Amr ibn Aneme ve Abdullah ibn Amr el-Miizeni. 

!Muhammed ibn ishak, TebUk ,gazvesini anlatlrken §Oyle der: Son
ra miisliimanlardan baz1Ian Allah Rasulii (s.a.) .ne geldiler, agllyor
lardL Onlara «.el~Bekkatin)) denilmi§ti. Ansardan ve diger kabilelerden 
olmak iizere yedi ki§i idiler: Amr ibn Avf ogullanndan Salim ibn Umeyr, 
Harise ogullarmdan Able ibn Zeyd, Mazin ibn Neccar ogullarmdan Ebu 
Leyla Abdurrahman ibn Ka'b, Selime ogullanndan Amr ibn Hamam 
ibn Cemuh, Abdullah ibn Mugaffel el-Miizeni - Baz1lan bu zatm Ab
dullah ibn Amr el-Miizeni oldugunu soyler- Vaklf ogullanndan He
rami ibn Abdullah, irbaz ibn Sariye el-Fezari'dir. Bunlar, ihtiya~h kim
seler olup Allah RasUliinden kendilerine binit vermesini istemi§ler o 
da : rSize bir binek bulam1yorum, dediginde harcayacak bir §eY bula
madlklanndan otiirii iiziintiiden gozleri ya§ararak donmii§lerdi. 

,ibn Ebu Hatim der ki: Bize Orner ibn el-Evdi'nin ... Hasan'dan ri
vayetine gore; Allah RasUlii (s.a.) : Siz Medine'de oyle kimseleri geride 
blraktmlz ki siz infak ettiginizde, bir vadiyi ge~tiginizde ve dii§mana 
kar§I bir zafer kazand1gm1zda onlar ecirde size ortaktlrlar, buyurmu§ 
ve sonra : <<Kendilerine binek vermen i~in sana geldiklerinde : Size bir 
binek bularmyorum, dedigin zaman ... >> ayetini okumu§tur. imam Ah
med der ki: Bize Veki'nin .. . Cabir'den rivayetine gore; Allah Ra.sulii 
(s.a.), §oyle buyurmU§tur : Siz Medine'de oyle kimseleri geride birak
tlruz ki siz bir vadiyi ge~tiginizde ve bir yola girdiginizde onlar ecirde 
size ortaktlrlar. Onlan hastahk (Medine'de) ahkoymu§tur. ibn Ebu 
Hatim'in rivayet etmi§ oldugu hadis Buhari ve Miislim'in Sahih'lerin
de Enes'den rivayetle mevcud olup bu hadiste Allah Ra.sUlii §6yle bu
yurmU§tur: Medine'de oyle bir topluluk vard1r ki siz bir va'diyi ge~ti
ginizde ve yiiriidiiguniizde, onlar sizinle beraberdirler. Onlar; Medine'
de olduklan halde mi? dediler de: Evet, onlan oziir ahkoymu§tur, bu
yurdu. imam Ahmed'in yukarda zikrettigimiz hadisini Miislim ve ibn 
Mace de muhtelif kanallarla A'me§'den rivayet etmi§lerdir. 
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Sonra Allah Tea.la, zengin olduklan halde oturup kalmak igin izin 
i.steye:pleri kmaylp yolculuk esnasmda geride blrakllan kadmlarl~ bir
likte olmaya raz1 olanlan azarlayarak: ((Allah da. onlarm kalblerini 
miihiirledi. Bunun ic;:in onlar bilmezler.» ·buyuruyor. 
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9~ - Kendilerine donduguni.'tz vakit de size 6ziir be
yan ederler. De ki: Ozur dilemeyin. Size kat'iyyen inan
miyorum. Dogrusu Allah, bize haberlerinizi bildirmi~tir. 
Allah da, Rasulu de amellerinizi gorecektir. Sonra hepi
niz, goruleni de gorulmeyeni de bilene donduruleceksiniz. 
0, size neler yaptlginiZI haber verecektir. 

95 - Kendilerine donduguniiz zaman; onlardan vaz
ge<;meniz i<;in Allah'a yemin ~dec~klerdir. Oyleyse onlar
dan yiiz <;evirin. Cunku murdardlrlar. Yaptlklarmm kar
~1hg1 olarak varacaklan yer cehennemdir. 

96 - Size yemin ederler ki kendilerinden ho~nud ola
Simz. Siz onlardan ho~nud olsan1z da ~uphesiz ki Allah, 
faslklar giinihundan ho~nud olmaz. 

Allah Teata, onlar Medine'ye dondiiklerinde miinaf1klann kendile
rine oziir beyan , edeceklerini haber vererek §oyle buyurur : ((De ki : 
Oziir dilemeyin. Size kat'iyyen inanm1yorum. (Sizi asia dogrulamaya
cagim.) Dogrusu Allah, bize haberlerinizi (durumlanmzi) bildirmi§tir. 
Allah da RasuHi de amellerinizi gorecek (Allah Teala amellerinizi diin~ 
yada insanlara ag1k edecek) tir. Sonra hepiniz, 'goriileni de gorillmeyeni 
de bilene dondiiriileceksiniz. 0, size neler . yapt1gm1z1 haber verecek 
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hayn ile §erri ile amellerinizi size haber verecek ve bunlardan dolayi 
izi cezalandlracak) 'tlr.» 

Soma Allah Teala, sizin onlan b1rakmamz (va~gec;meniz) ve onlan 
azarlamaman1z ic;in ozur beyan ederek Allah'a yemin edeceklerini ha
ber verip §oyle buyurur : «Oyleyse ( onlara bir hakaret olmak uzere) 
onlard:an yuz c;evirin. <;unku onlar (m ic;leri ve inanc;lan) murdardir
lar. Yaptlklann (glinah ve hatalarm) m kar§Ihgi ola.rak (ahirete) vara-
aklan yer cehennemdir. )) 

Yemin etmeleri nedeniyle mu'minler, onlardan ho§mld olsalar da
hi Allah Teala'mn onlardan ho§mld olmayacagm1 haber verip §Oyle bu
;uruyor: «~uphesiz ki Allah, faslklar giinlhundan (kendine ve rasulline 

! i.Aatm dl§IDa <;lkanlardan) ho§n ud olma?..)) 
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97 Bedeviler; kufur ve nifak balnm1ndan daha ya-
"Uan ve Allah'm peygamberine indirdiginin hududunu bil~ 
!lemeye daha mii.saittirler. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

98 - Bedevilerden oyleleri de vardlr ki; infak edece
mi angary a sayar ve sizin ba~1n1za belalar gelmesini bek

erler. Belalar kehdi ba~lanna olsun. Ve Allah Semi' dir, 
\lin1'dir. 

99 - Bedevilerden oyleleri de vard1r ki; Allah'a ve 
hiret gii.nii.ne inan1r, infak ettigini Allah katlnda yalnn
ga ve peygamber~n duas1na nail olmaya vesile sayar. Bi
. n ki; buJ.?.lar, kendileri ic;in gerc;ek bir yak1nhktlr. Allah, 
,_lan rahmetine girdirecektir. Muhakkak ki Allah, Ga
ur'dur, Rahim'dir. 
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Bed eviler 

Allah Teala Bedevilerin arasmda kafirler, miinaf1klar ve mii'~nler 
oldugunu haber veriyor. Onlarm klifiir ve nifaklan digerlerinden daha 
bi.iyfik, daha §iddertli bunun ic;;in de Allah'm Rasuli.ine indirdigi hi.iki.im
lerin haddlerini bilmemeleri i\in daha elveri§lidir. A'me§'in ibrahim'
den naklettigine gore; o, §6yle demi§tir : Zeyd ibn Savhan arkada§la
nyla konu§urken bir bedevi yanina gelip oturdu. Zeyd'in eli Nihavend 
sava.§mda yaralanmi§tl. Bedevi: Allah'a yemin olsun ki, senin soziin 
ho§uma gidiyor ama elin beni §i.iphelendiriyor, dedi. Zeyd : Elimden 
seni §i.iphelendiren nedir? 0 sol elimdir, dedi. Bedevi : Allah'a yemin 
olsun ki bilmiyorum; sag eli mi sol eli mi keserler? deyince Zeyd ibn 
Savhan ~oyle konu§tu : Allah dogru soyledi : «Bedeviler; ki.ifi.ir ve nifak 
balnmmdan daha yaman ve Allah'm peygamberine indirdiginin hu
dudunu bilmemeye daha miisaittirler.» 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrahman ibn Mehdi'nin ... ibn Ab. 
bas'tan onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, §oyle bu· 
yurmu§: Kim c;;olde oturursa kabala§Ir, kim av pe§ine di.i§erse unutur, 
yamllr, kim de yoneticiye giderse aldamr. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi 
ve Nesei muhtelif kanallardan olmak iizere Siifyan es-Sevrl'den rivayet 
etmi§lerdir. Tirmizi : Hasen'dir, garlbdir, sadece Sevri hadisinden bil
mekteyiz, der. 

<;ol halkl sert ve kaba yap11I oldugu ic;;in Allah Teala onlardan pey
gamber gondermemi§tir. Peygamber, ancak kasabalar (koyler?) hal
kmdan c;;Ikrm§tlr. Nitekim Allah Teala: «Senden once gonderdigimiz 
elc;;iler de anca,k .kasabalar halklndan, kendilerine vahyettigimiz bir ta
kim erkeklerdi.» (Yusuf, 109) buyurmm~tur. Bir bedevi, Allah Rasu
li.ine bir hediyye vermi~ ve ancak Hz. Peygamber kendisine verdiginin 
kat ve katlyla kar§Illk verdiginde ondan ho§nud olmU§tU. Bunun i.ize
rine Allah RasUli.i (s.a.) : Bir Kurey§'li veya Sa:kif'li veya ansarctan biri 
veya Devs ka'bilesinden biri di§mda hediyye kabul etmemeye azmet
tim, buyurmu§tur. Hz. Peygambet (s.a.) in saym111 oldugu bu kabileler 
Mekke, Taif, Medine ve Yemen gibi §ehirleroe otururlardl. Onlar, huyca 
Bedevilerden daha yumu§aktlrlar. Zira Bedevilerin tabiatlerinde kaba
llk vard1r. 

<;ocugunu · opme hususundaki Bedevi hadisine gelince; Mi.islim der 
ki : Bize Ebu Bekr ibn Ebu f?eybe ve Ebu Ki.ireyb'in ... .Ai§e'den riva
yetine g"Ore; o, §oyle demi§~ir: Bedevilerden baz1 insanlar, Allah "RasUii.i 
(s.a.) ne geldiler ve : <;ocuklanmz1 opi.iyor musunuz? dediler. Evet ce
vabi i.izerine : Fakat Allah'a yemin olsun ki biz opmeyiz, dediler de 
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Allah Rastllii (s.a.) : Allah sizden merhameti sokiip · almi§Sa ben ne 
yapabilirim? buyurmu§tu. ibn Ntimeyr: Allah senin kalbinden mer
_hameti sokiip almi§Sa .. . §eklinde rivayet eder. 

Allah Teala : uVe Allah Alim'dir, Hakim'dir.•> buyuruyor ki iman 
ve ilmi bildirmeye kimin miistehak oldugunu en iyi bilendir. ilmi veya 
cehaleti, imam veya kiifrii ve nifak1 kullan arasmda taksim etmesinde 
hikmet sahibidir. ilmi ve hikmeti ile yaptigmdan asla sorulmaz. 

Allah Teala yine Bedevilerden bahisle §6yle buyurur : «Bedeviler
den oyleleri de vard1r ki; (Allah yolunda) infak edecegi §eyi (bir) an
garya (ve kay1p) sayar ve sizin ba§Imza behilar (afetler, musibetler) 
gelmesini beklerler. Belalar kendi ba§larma olsun. (Belalar ve kotiiltik
ler onlann ba§larma donstin.) Ve Allah (kullarmm kendisine dualanm) 
en iyi i§itendir, (kimin yard1ma ki!llin de ter}$edilmeye miistahak oldu
gunu) en iyi bilendir." 

Allah Teala'nm : «Bedevilerden oylele_ri de vard1r ki ; Allah'a ve 
ahiret gtiniine inamr, infak ettigini Allah katmda yakmhga ve pey
gamberin duasma nail olmaya vesile sayar.» ayetinde zikredilenler, be
devilerin ovtilmii§ olan kl.sm1d1r. Onlar Allah yolunda infakda bulun
duklanm, Allah katmda yakmhga vesile edinirler. Ve bununla Allah 
RasUlii'ntin kendileri i~in duatnm isterler. «Bilin ki; bunlar, kendileri 
i~in ger~ek bir yakmllktir. Allah, onlan rahmetine de koyacakt1r. Mu
hakkak ki Allah Gafih'dur, Rahim'dir.ll 
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100 - 'Niuhacirlerden, ansardan en ileri ve onde ge

lenlerle, ihsan ile onlara uyanlardan Allah raz1 olmu~tur. 

Onlar da Allah'tan ho$·nuddurlar. Hem onlara altlndan 
1rmaklar akan cennetler haz1rlami~tlr. Orada ebedi kah
Cldrrlar. i~te budur en biiyiik kurtulu$. 

Muhacir ve Ansardan ilklcr 

Allah Teala, bu ayette muhacir ve ansarm en ileri ve onde gelen
Ierinden, ihsan ile onlara uyanlardan ho§nlid oldugunu, kendilerine 
Nairn cennetlerini ve devamll nimetleri hazirlayarak ho§nud oldugunu 
haber veriyor. ~a'bi, ayette zikredilen muhacir ve ansarm en ileri ve 

Tefsir . C. VII F . 226 
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onde gelenlerinin; Hudeybiye yill R1dvan Biatmda bulunanlar oldu
gunu soyler. Ebu Mlisa el-E§'ari, Said ibn el-M.useyyeb, Muhammed 
ibn Sirin, Hasa.p ve Katade bunlarm Allah Rasulii (s.a.) ile beraber 
iki k1bleye (Kudiis ve Ka'be) dogru da namaz k1lanlar oldugunu soy
lerler. 

Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi der ki : 6mer ibn Hattab ((Muha
cirlerden, ansardan en ileri ve onde gelenlerle ... l) ayetini okuyan bir 
adama ugray1p elinden tuttu ve: Sana bunu kim okutuyor? diye sordu. 
0 "ki&i: Ubeyy ibn Ka'b, diye cevab verdi. Hz. Orner : Seni ona goturun
ceye kadar benden aynlma, dedi. Ubeyy ibn Kab'a vard1klarmda Hz. 
6mer: Bu ayeti buna bu §ekilde sen mi okuttun? diye sordu. tibeyy 
evet, deyince : Bunu Allah Rasulu (s:a.) nden i§ittin mi? diye sordu. · 
Onun evet cevab1 uzerine: Oyle inamyorum ki bizden sonra hie;: kim
senin 1lla§amayacagi bir mertebeye ytikseltildik, dedi. tibeyy dedi ki : 
Bu ayetin tasdiki Cum'a suresinin ba~mdaki «Onlardan ba§kalanna da. 
Ki, heniiz onlara katllmaml§lardlr. Ve 0; Aziz'dir, Hakim'dir.)) (Cum'a, 
3), Ha§r suresindeki: ((Onlardan sonra gelenler ise, derler ki : Rabbl
ffilZ, bizi vc hizden once iman etmi§ olan karde§lerimizi bagi§la. >> (Ha§r, 

· 10), Enfal suresindeki : «Sonradan iman edip de hicret edenler ve si
zinle birlikte sava§anlar; i§te onlar sizdendir.ll (Enfal, 75) ayetleridir. 
Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

Allah Teala, muhacir ve ansann en onde ve il~ri gelenleriyle, ihsan 
ile onlara uyanlarctan raz1 oldugunu haber vermi§tir. 0 halde onlara 

· k1zan veya soven veya onlardim baz1sma klZlp sovenlere yaz1klar olsun. 
Ozellikle Allah Rasuliinden sonra ashabm efendisi, en hay1rhsl, en iis
ttinii yani" S1ddik-i Ekber, en biiyuk halife Ebubekir ibn Ebu Kuhare 
~Allah ondan raz1 olsun- Rat1zilerden aynlan bir guruh - Allah bizi 
bundan korusun- ashabm en iistiinlerine dti§manhk etmi§, onlara bugz 
etmi§ ve onlara sovmii§lerdir. Bu, onlarm ak1llarmm ve kalblerinin ters· 
cevrilmi§ olduguna delalet ·eder. Allah'1n ho§nud olduklarma sovdiikle
rine gore Kur'an'a iman nerede; onlai nerede? Ehl-i siinnet ise; Allah'm 
ho§nud olduklanndan ho§nud olur, Allah ve Rasuliiniin kotiilediklerini 
kotiiler, Allah'm sevdiklerine sevgi besler, Allah'm dii§man olduklanna 
dii§man olur. Onlar (Allah'a ve Rasuliine) uyanlard1r, bid'a~1lar degil. 
Onlar (Hz. Peygambere) uyarlar, dagllmaz, ihtilafa dii§mezler. Dolayl
Siyla onlar, Allah'm felaha ermi§ taraftarlan ve Allah'm inanan kul
landn. 
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101 - <;evrenizdeki Bedevilerden munaf1klar vard1r. 
Medine halk1ndan da. Ki onlar,. nifak uzerinde diretirler. 
Siz bilmezsiniz onlan, Biz biliriz. Onlara iki kere azab ede
cegiz. Sonra da on1ar; daha. buyuk bir azaba dondurule
ceklerdir. 

Allah Teala, . el~isine Medine ~evresindeki arab kabileleri i~inde 
1ldugu gibi bizzat Medine halk1 icinde de mtinafiklar oldugunu haber 
·:eriyor. «Onlar, nifak tizerinde diretirler (ve nifakda devam ederler.), 

Allah Teala'mn: <<Siz bilmezsiniz onlan, Biz biliriz.)) kavli O'nun : 
~yet isteseydik Biz onlan sana gosterirdik de sen onlan ytizlerlnden 

·amrdm. Andolsun ki, sen onlan sozlerinin tislubundan da tamrsm.>> 
Muhammed, ·30) soztine Zlt degildir. Zira bu, kendileriyle tamnacaklan 

.lametlerle (sifatlarla) onlan bilme kabilindendir. Degilse o, yanmda 
· ulunanlardan nifak ve §tiphe edenlerin hepsini §ahsen biliyor anla
-:una degildir. Bazan o, Medine halkmdan onunla beraber olanlardan 
ir k1smmda mtinafiklik oldugunu bilirdi. Onlar, kendisini sabah ak
am gormelerine ragmen nifak i~indeydiler. Buna imam Ahmed'in 
iisned'inde rivayet etmi§ oldugu §U hadis §ehadet etmektedir, §6yle 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in .. . Ctibeyr ibn 
iut'1m'dan -Allah ondan raZI olsun ·- rivayetine gore; o, §6yle de

n i§tir: Ey Allah'm el<:isi, onlar saruyorlar ki Mekke'de bizim i~in bir 
:ir, bir mtikataat yok, dedim. Allah Rasulti : Siz, bir tilki ininde olsa
z bile, sizin ecirleriniz mutlaka size geleceMir, buyurup ba:jmi bam. 
-.,gru egdi ve: Muhakkak ashab1m i~inde mtinaf1klar vard1r, buyurdu. 

B.mun anlanu §Udur: Mtinafiklarm ve yalan haber yayanlarm baziSl, 
hath olmayan sozler yayabilirler. Ctibeyr ion Mut'Im'in i§itmi§ ol-

.gu soz, onlann benzerlerinden ~Ikml§ olabilir. «Ba§aramayacaklan 
:- i§e giri§tiler.>> (Tevbe, 74) ayetinin tefsirinde de ge~tigi tizere Allah 

Ulti (s.a.) mtinaflklarm ileri gelenlerinden on dort veya on be§ini 
Huzeyfe'ye bildirmi§ti. Bu tahsis, Hz. Peygamberin onlarm btittin ileri 

enlerine ve isimlerinc muttali' olmasm1 gerektirmez. En dogrusunu 
lah bilir. . 

Hafiz ibn Asakir «Ebu Orner el-Beyrutinnin hal tercemesinde Hi
rr.. ibn Ammar kanahyla ... Ebu Derda'dan rivayet eder ki Harmele 
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admda birisi Hz. Peygambere gelmi§ ve dilini gostererek; imfm §Urada; 
eliyle kalbini gootererek; munaf1kllk ta §Urada. 0 Allah'1 c;ok az zikre
der, demi§ti. Allah Rasulii (s.a.) : Ey Allah'1m, ona zikreden bir dil, 
§iikreden bir kalb ver. Ona benim sevgimi ve beni sevenlerin sevgisini 
bah§et. I§ini hayra ula§tlr, buyurdu. 0: Ey Allah'm elc;isi, benim mii
nMiklard!ln arkada§lanm var. Zira ben onlarm reisi idim. Onlan sana 
getireyim mi? dedi de Allah Rasulii : Bize kim gelirse onun ic;in mag
firet dileriz. Kim de dininde 1srar ederse; Allah onun ic;in en uygun 
oland1r, Sen kat'iyyen kimsenin (nifakml gizleyen, orten) ortiistinii yirt
ma, parc;alama, buyurdu. Hadisi Ebu Ahmed el-Hakim de Ebu Bekr 
el-Bagandi kanahyla Hi§am ibn Ammar'dan rivayet etmi§tir. 

Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer'in Katade'den -rivayetine gore; 
o, bu. ayet hakkmda §oyle demi§tir : ~u topluluklara neler oluyor da ken
dilerini insanlan bilmek ic;in zorluyorlar? Falan cennette ve filan ce
hennemde diyorlar? Onlardan birine kend,isini sorsan; bilmiyo:rum, der. 
Yemin ederim ki sen, kendini insanlarm durumundan c;ok daha iyi bi
lirsin. Senden once pe:ygamberlerin kendil~rini 7nrladiklan bir §eye ken
dini zorladm. Allah'm peygamberi Nuh: «Onlarm yapmakta olduklan 
§eyler hakkmda bir bilgim yoktur.n (~uara, 112), Allah'm peygamberi 
~uayb : «Imari ediyorsamz, · Allah'm geri b1raktlg1 sizin ic;in daha ha
yirlldJr. Yoksa ben sizi koruyucu degilim.» (Hud, 86) demi§, Allah Teala 
da peygamberi (s.a.) ne : ((Siz bilmezsiniz onlan, biz biliriz.>> buyur
mu§tur. 

Suddi'nin Ebu Malik'den, onun ·da ibn Abbas'tan rivayetine gore 
o, bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) cum'a giinii 
hutbede: Ey filan 91k, muhakkak sen miinaflksm, ey filan <;lk, sen mu
hakkak miinaf1ksm, buyurup onlardan baz1 kimseleri mescidden <;Ika
np riisvay etti. Onlar mescidden 91karlarken Orner geldi ve cum'ada 
bulunmad1g1 ic;in onlardan utanarak gizlendi. insanlann namaz1 bitir
diklerini samyordu. Onlar da durumlanm biliyor sanarak Omer'den 
gizlendiler. Orner gelip me.scide girdi, bir de gordii ki nama:z kilma
mi§lar. Miisliimanlardan birisi ona : Mi\jde ey Orner, Allah Teala bu giin 
miinaf1klan riisvay etti, dedi. ibn Abbas der ki : Allah Rasulii onlan 
mescidden <;1kard1g1 zaman i§te bu birinci azabd1r. ikinci azab ise ka
bir azab1d1r. Bunun bir benzerini Sevri de Siiddi'den, o Ebu Malik'den 
rivayet etmi§tir. Miicahid <<Onlara iki kere azab edecegiz.» ayetinde 
Oldiiriilme ve esir ,edilmenin -bir rivayette ise ac;hk ve kabir azabmm
kasdedildigini, sonra cta biiyiik azaba dondiiriileceklerini soyler. ibn 
Ciireyc: Diinya azab1, kabir azab1 ve sonra cehennem azabma dondii
riileceklerdir, demi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd : Diinyadaki azab, mal
lar ve c;ocuklard1r, demi§ ve : <<Onlarm mallan ve <;ocuklan seni imren-
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dirmesin. Allah bunlarla ancak onlara diinyada azab etmeyi diler.>> 
(Tevbe, 85) ayetini okumu§tUr. i§te bu musibetler; onlar ic;in azab, mii'
minler ic;in ecirdir. Ahiretteki azablan ise cehennemdedir. «Sonra da 
daha biiyiik bir azaba dondiiriileceklerdir.l) Yani cehenneme dondii
riileceklerdir. 

Mu,hammed ibn ishak der ki: <<Onlara iki kere azab edecegiz.» Ba
na Ula§tigma gore. bu; miisliimanlarm iGine girmeleri ve bu durumun 
onlan sayiSIZ kin ve ofkeye sevketmesidir. Sonra kabir azab1, sonra don
diiriilecekleri biiyti.k azab; ahiret azabl ve ahiretteki ebedi cezadlr. 

Katade'den rivayetle Said, «Onlara iki kere azab edecegiz.» ayeti 
hakkmda; bu iki azabm, diinya azabl ile kabir azabl oldugunu soyler. 
«Sonra da daha biiyiik bir azaba dondiiriilec·eklerdir.>> Bana anlatildl
gma gore; Hz. Peygamber (s.a.) miinat1klardan oniki ki§iyi Huzeyfe'
ye gizlice soylemi§ ve ~oyle buyurmu§tur: Onlardan altlsma cehennem 
ate§inden bir §erare yetecektir. Onlardan birinin kiireginden girecek ve 
gogsiine Ula§acaktlr. AltlSl ise normal bir oliimle oleceklerdir. Yine bana 
anlatlld1gma gor, Hz. Omer'in onlardan oldugunu sand1g1 birisi oldiigii 
zaman Orner ibn Hattab (r.a.) Huzeyfe'ye bakarml§. Eger o namazm1 
k1larsa o da k1lar, degilse terkedermi§. Bana anlat1ld1gma gore; Orner, 
Huzeyfe'ye: Allah ic;in soyle, ben onlardan ffiiYJm? diye sormu§ ve 
Huzeyfe : HaYJr, senden ba§ka hiG kimseden bu hususta emin degilim, 
demi§ti. 

102 - Diger bir k1sm1 da gum1hlannl itiraf et~iler. 
Onlar iyi ameli kotu ile kan1;1t1rdllar. Onlar ki, Allah on
lann tevbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah, Gafur'
dur, Rahim'dir. 

Allah Teala harbden yiiz c;evirerek, yalanlama ve §iiphe ile sava§
tan geri kalan miinatiklann durumunu beyan ettikten sonra sava§tan 
'tembe.llik, rahata dii§kiinliik sebebiyle, hakka iman ve tasdikleri ol
makla beraber, geri kalan giinahkarlann durumunu beyan etmeye 
ba§lar ve §Oyle buyurur: «Diger bir kism1 da giinahlanm itirat ettiler.>> 
KendileriY.le Rablan ara.smdaki §eyleri itiraf ettiler ve ikrarda bulun
clular. Onlann bundan ba§ka salih amelleri de vard1r. Ancak bunlarla . 
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onlan kan§tlrnu§lardlr. i§te onlar, Allah'm affl ve bag1§lamas1 altm~ 
dadirlar. Her ne kadar bu ayet belli bir tak1m kimseler hakkmda nazil 
olmu§Sa da butun gunahkar; hatall ve iyi amele kotu ameli kan§'tlran
Iar hakkmda umumidir. Mucahid der ki : Bu ayet, boynunu eliyle i§aret 
ederek Kurayza ogullanna : Muhakkak ki. bu, bir bogazlamad1r, diyen 
Ebu ~ubabe hakkmda nazil olmU§tUr. ibn Abbas; bu . ayetin Lubabe 
ve arkada§larmdan bir grup hakkmda nazi! oldugunu sayler. BaZilan; 
Ebu Lubabe ve onunla beraber be§ ki§i hakkmda nazil oldu, demi§ler
dir. Onunla beraber yedi ki§i veya dokuz ki§i hakkmda nazil oldugu da 
soylenmi§tir. Hz. Peygamber (s.a.) bir sava§tan ~ondugunde; kendile
rini mescidin direklerine bag;lami§lar ve Allah Rasulu (s.a.) di§mda kim
senin onlan <;:ozmemesi i<;:in yemin ettirmi§lerdi. Allah Teala : «Diger 
bir k1sm1 da gunahlanm itiraf ettiler.» ayetini indirince Hz. Peygamber 
(s.a.) onlan serbest b1rakm1§ ve onlan affetrni§tir. 

Buhari der ki : Bize Miiemmel ibn Hi§arn'm ... Semiire ibn Ciin
deb'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) onlara §6yle buyurmu§ : 
Bu gece bana iki ki§i geldi ve beni gotUrdiiler. Altm ve giimii§ kerpic;ler
den yap1lmi§ bir §ehre var(hk. Bir tak1m insanlarla kar§Ila§tlk. Yans1 
senin gordiiklerinin en giizeli gibi yaratilrni§, diger yans1 da senin 
gordiiklerinin en <;:irkini gibi. ikisi onlara : Gidin ve kendinizi §U nehre 
atm, dediler. Kendilerini o nehre attllar, sonra bize dondiiler. Onlardaki 
kotiiluk gitrni§ti. Ve en guzel bir §ekle donmii§lerdi. o ikisi bana : Bu 
Adn cennetidir, bu senin yerindir (evindir) , dediler. Ve §oyle devam 
ettiler : Yans1 giizel, yans1 da c;irkin olan kavme gelince; i§te onlar, salih 
amel ile kotii ameli birbirine kan§t1ranlard1r. Allah onlan bagi§lanu§
tir. Buhari bu ayetin tefsirinde bu hadisi muhtasar olarak da rivayet 
etmi§tir. 
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@~~)~~~~\ 
103 - Onlann mallanndan sadaka al ki, bununla on 

Ian temizleyip arttm1~ oJas1n. Ve on lara dua et. Senin dtian 
~iiphesiz ki, onlar ic;in bir siikunettir. Allah Semi'dir. 
Alim'dir. 

Te 

te 
si 

le 
bu 
ne 
ki 
me 
sa ' 
nn 
du 
ge 
viV 
di 
ta 
m· 
di§ 

ba 
zar 
Sm 
riv: 



Tevbe, 103,104) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRl 3607 

104 - Bilmezler mi ki; Allah, muhakkak kullanndan 
tevbeyi kabul edecek ve sadakalan alacak olan1n kendi
sidir. Ve muhakkak ki Allah, Tevvab v_e Rahim'dir. 

Onlann Mallanndan Zekat AI 

Allah Teala burada Rasuliine, onlann mallanndan kendilerini temiz
lemek iizere sadaka (zekat) almasm1 emrediyor. Her ne kadar baZilan, 
buradaki zamiri 11giinahlanm itiraf eden, iyi amel ile kotii ameli birbiri
ne kan§tlranlar.>> a gondermi§lerse de bu hiikiim geneldir. Bu sebepledir 
ki arab kabilelerinden zekat vermeyen baz1lan, zekatm imam'a veril
mesinin olmayacagma (gerekmedigine) inanmi§1arcilr. Onlara gore bu, 
sadece Allah Rasillii'ne ha.s idi. Yine bu sebepledir ki !!Onlarm malla
nndan sadaka al ki, bununla onlan temizleyip antmi§ olasm. Ve onlara 
dua et. Senin duan §iiphesiz ki, onlar i<:in bir siikunettir.>> ayetini delil 
getirmi§lerdir. Hz. Ebubekir es-S1ddik ve diger sahabe, onlarm bu te'
villerini ve bozuk anlayx§lanm reddetmi§ ve Allah Rasulii (s.a.) ne ver
dikleri gibi zekat1 halifeye verinceye kadar onlarla sava§mi§lardir. Hat
ta Ebubekir es-S1ddik : Allah'a yemin olsun ki Allah Rasulii (s.a.) never
mi§ olduklan devenin dizine baglanan bir ipi - -bir rivayete gore bir 
di§i oglag1- bile vermezlerse bunun i~in onlarla mutlaka harb ede
rim, demi§tir. 

Allah Teala : 11Ve onlara dua et (onlar ic;in magfiret dile) .>> buyu
rur. Miislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Ebu Evfa'dan rivayete gore; 
o, §6yle demi§tir : Allah Rasulii'ne bir kavmin sadakas1 (zekat1) gel
diginde onlara dua buyururdu. Babam zekatlm getirdi de : Ey Allah'Im, 
Ebu Evfa ailesine merhamet buyur, diye dua etti. Ba.§ka bir hadiste 
zikredildigine gore; bir kadm : Ey Aliah'm el~isi, bana ve kocama dua 
et, demi§, Hz. Peygamber de : Allah sana ve kocana rrierhamet etsin, 
buyurmU§tUr. «Senin duan §iiphesiz ki, onlar i<:in bir siikunettir.» aye-
tindeki ( .:f-. ) kelimesini ibn Abbas : Onlar i.c;in bir rahmettir, §ek
linde anlami§, Katade ise bu kelimenin vakar anlammda oldugunu soy-
lemi§tir. · 

Allah Teala buyurur ki : !!Allah (senin duam) en iyi i§itendir. (Se
nin duana kimin hak kamnd1giJ~I ve buna kimin ehil oldugunu) en iyi 
bilendir. >> 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin .. . ibn Huzeyfe'den, onun da 
babasmdan rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.), bir adama dua ettigi 
zaman; onun duas1 hem ona, hem c;ocuguna hem de torununa ula§IrdL 
Som-a imam Ahmed hadisi Ebu Nuaym kanahyla ... ibn Huzeyfe'den de 
rivayet etmi§tir. Mis'ar der ki : --Bir keresinde de o. hadisi Huzeyfe 
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kanahyla zikretm~t.ir.-- Muhakkak ki Hz. Peygamber (s.a.) in duas1; 
ki~iye, <;ocuguna ve <;ocugunun c;ocuguna ul~1rd1. 

Allah Teala'nm: ((Bilmezler mi ki; Allah, muhakkak kullanndan 
tevbeyi kabul edecek ve sadakalan alacak olanm kendisidir.>> kavli gii
nahlan azaltlp silen, gunahlardan kurtaran ve giinahlan gideren tevbe 
ve sadakaya te§vikten ibarettir. Allah Teala tevbe eden herkesin tev,
besini kabul buyuracagm1, helal kazan~tan sadaka verenin sadaka
Slm sag eliyle kabul buyurup, bir hurma:YJ: . Uhud kadar oluncaya 
kadar arttlracagm1 haber vermi~tir. Nitekim bu husus, bir hadiste 
Allah Rasulii (s.a.) nderi rivayet edilmi§tir. Sevri ve Veki'nin .. . Ebu 
Hiireyre'den rivayetlerine gore; Allah Rasulii (s.a.) ~oyle buyurmu§
tur : Muhakkak ki Allah, sadakay1 kabul buyurup sag eliyle ahr ve 
sizden birinizin mehrini arttlrd1g1 gibi artmr. Oyle ki bir lokma, Uhud 
dag1 gibi oluncaya kadar arttmr. Bunun Allah'm kitabmdaki tasdiki: 
ceO, kullarmdan tevbeyi kabul eder ve sadakalan ahr.>> Ve: ((Allah fa.izi 
mahveder, sadakalan arttmr.n (Bakara, 276) ayetidir. Sevri ve A'me§' 
in ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetlerine gore o: Muhakkak 
ki sadaka, isteyenin eline: varmadan once Allah'm eline ula§Ir, derni§ 
ve sonra da: ((Bilmezler mi ki; Allah, muhakkak kullanndan tevbeyi 
kabul edecek ve sadakalan alacak olamn kendisidir.>> ayetini okumu§-
tur. . . 

ibn Asakir Tarih'inde ccAbdullah ibn e§-f?air es~Sekseki ed-Dima§kin 
nin hal terciimesinde - bu zat, fakih olup Muaviye ve ba§kalanndan 
rivayette bulunmu§tur. Hav§eb ibn Seyf e.s-Sekseki ibn H1msi de kendi
sinden rivayette bulunmw~tur- §oyle rivayet eder : insanlar, Muaviye 
(r.a.) zamamhda sava§a <;Ikmi.§tl. Ba§larmda Abdurrahman ibn Halid 
ibn Velid varcil. Miislumanlardan birisi, yuz rum dinanm genimetten <;al
dL Ordunun donii§iinde pi§man olup emire geldi. Ancak o, bunu kendi
~inden kabul etmeyip : insanlar dag1ld1. Senden onu asia kabul etme
yecegim. Ta ki k1yamet giinii ·Allah Teala onu getirinceye kadar, dedi. 
~am'a gelince kabul etmesi i<;in Muaviye'ye gotiirdii, o da kabul etme
di. Aglaytp: ((innalillah Ve tnna ileyhi Raciunn diyerek onun yamn-· 
dan <;Iktl. Abdullah ibn e§-~air es-Sekseki'ye ugrad1 da kemdisine : Seni 
aglatan nedir? diye sordu. 0 da durumunu anlattl. Abdullah: Bana 
itaat eder misin? diye .sordu. 0; evet, dedi. Muaviye'ye git ve ona: Ben
den bunun be§te birini kabul et, de. Ona yirmi dinarim ver. Kalan sek
sen dinara bak ve onu ordu igin sadaka olarak ver. Muhakkak ki Allah, 
kullanndan tevbeyi kabul eder. 0, onlann is.imlerini ve yerlerini en iyi 
bilendir, dedi. Adam da boylece yaptl. (Bunu duyunca) Muav1ye (r.a.): 
Ona bu fetvay1 vermi§ olmak, sahib oldugum her §eyden muhakkak ki 
bana daha sevimlidir. Adam giizel yapml§, dedi. 
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-----iZAHI--

Hi<; §iiphe yok ki mal, insanlarca dogu§tan sevilen bir §eydir. Bu
nun sebebi §Udur : Kudret ve imkan, olgunluk sifatlarmdan bir sifattir. 
Olgunluk s1fat1 ise, ' ba§ka bir sebebe bagh olmaks1zm bizatihi sevilir. 
Noksanllk s1fati da hi<;bir i§te sevilmez. i§te mal da, o kudret ve imkam 
elde etmege vesile oldugundan, tabiatiyla sevilir. Yaimz §U var ki, mal 
evgisi insanm kaibini kapiaymca onu, Allah'i sevmekten ve oldiikten 

sonras1 i<;in hazirianmaktan gafil kilar. Bu sebeple ilahi hikmet; mal 
sahipierine, mala <;ok meyiedip biitiin varlljp ile ona yonelerek tapma
anru onlemek ve insarun ger<;ek mutlulugunun, yalruz mal biriktir
mekte oimaJip onu Allah yolunda, dolayisiyia cemiyet ugrunda har-_ 
c amakta oidugunu tenbih etmek i<;in, ellerinde bulunan maim bir kls
run'l oniardan almayi gerektirdi. 

islam dininde zekatm farz k1Immas1, insaru mala taptuan diinya 
evgisi hasta1Ig1ru kalbten silmek i~in konuimu§ en iyi ila<;tir. Cenab-1 
\llah, zekati bu sebebe binaen farz kilnu§tlr. «Miiminlerin mallanndan 
-adaka al ki, bununia onlan temizleyip antmi§ olasm.)) mealindeki ayet-
en kasdedilen mana budur. 

Maim <;oklugu, yukanda bahsettigimiz kuvvetin <;ogalmasmi ve 
-udretin kemalini gerektirir. Malm artmas1 da, kudretin artmasm1 

;cab ettirir. Kudretin artmas1 ise, o kudretten bir haz duymay1 gerek
. irir. Bu hazzm arti§l da insam, onu art1rmaya sebep oian mall daha 
' Ok elde etmek i<;in <;all§maya sE:Wkeder. Bu §ekilde mesele, birbirine 
Jagh bir zincirleme ve devir. meseiesi haline gelir ki, bunun i<;inden 
"lkiimaz. (Mal hazz1, haz da mall artmr, b6ylece sonu gelmeyen bir 
zincirleme devredip gider). Zira insan, <;ali§masim art1rd1gi zaman, malt 
da artar. Bu arti§ ise, kudretin artmasma sebep olur, kudretin artmas1 
da fazia dadanmaJI icabettirir. Dadanma; insaru, mal kazanmak ic;in 
·me <;ok <;all§maya iter. Bu §ekilde meseie bir ·devir meseiesi olur ki, bu 

devrin ne sonu gelir, ne de bir noktada kesilir; devamll oiarak dola§IP 
dunir. 

I§te islam dini; bu sonu gelmeyen · ve bir noktada kesilmeyen ihti
ras dairesinin ·kesilmesi i<;in bir nokta, bitmesi i<;in bir son tesbit etmi§, 

llah'm nzas1ru gozeterek kuiun nefsini o sonu geimeyen karanhk 
. ·oidan <;evirip Allah'a yonelmesi i<;in, bu mal dan bir miktar vermeyi 
' arz k1ld1. . 

Maim <;oklugu; kaJbte katiia§ma ve azginhgm te§ekkilliine sebep 
lur. Bu azgmligm sebebi de, yukanda zikrettigimiz gibi, maim c;oklu
unun kudret kazanmaya sebep te§kil etmesidir. Kudret ise bizatihi 
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sevildigine gore, insanda bir a§k meydana getirir . .A§Ik ma'§ukuna ka
vu§unca bu hususta ileri gider; dolaYISiyla insan da . mal talebinde 
a§m davramr. Bu esnada, eger mal toplamaya mani bir hal ortaya 
<;Ikarsa insan, butun gucu ve imkanlan ile (mesela, rti§vet vermek, 
bask1 yapmak, tehdid vs. gibi) o engeli ortadan kald1rmaya <;all§lr. i§te, 
nefsin azmasmdan kasdettigimiz mana budur. 

y ,uce Kttab Kur'an-1 Kerim'de bu konuya §U ayet-i kerime ile i§aret 
buyuruluyor : <<~uphesiz insan, kendini Aiiah'tan mtistagni gormek 
suretiyle azar.n 

Zekatln farz kllmmas1; azgmllg1 azaltip kalbi Allah'm nzasm1 ka
zanmaya dogru iter. (Bu sebeple ferdde, diger insanlara ve, topluma 
kar§I bir merhamet hissi belirir. Merhamet damarlan co§an insan, her 
turlu hay1r ve yardimla§ma yollarma seve seve ko§ar.) 

insamn iki ttirlu kuvveti vard1r : 1) Nazari kuvvet, 2) Ameli kuv
vet. 

1) Nazari kuvvet: insamn Allah emirlerine sayg1 g6stermekte ol
gunluk derecesine ula§mas1d1r. 

'2) Ameli kuvvet ise : insanm, halka §efkathususunda olgun ve us
ttin bir seviyeye ula§masH:Ur. i§te Yuce Allah, ruh cevherini, bu kemal 
derecesine ula§tlrmak i<;in zekat vermeyi emretmi§tir. 0 kemal s1fati da, 
insamn halka iyilikte bulunmasi, onlara haYITll hizmetler ula§tlrmasz 
ve cemiyeti, iktisadi bunallm ile meydana 'gelecek afetlerden kurtar
maya <;all§mas1d1r. Bu incelige i§aretle Hz. Pey;gamber, §6yle buyur
ffiU§tur : Allah'm ahlak1 ile ahlaklanm. 

Bir §eye muhta9 olmamak; o §eyi elde ettikten sonra ihtiyaci gi
dermekten daha tistundur. 

Bir §eyden mtistagni olmak : Bir §eyi elinde bulundurmamak su
retiyle ihtiya<;tan kurtulmak; daha dogrusu varllga muhta<; olmamak
tlr. Konuyu, §Oyle bir misal ile geni§letelim. Mesela; luks hayatl sev
meyen bir kimse, ltiks ya§aYI§la alakall butun imkanlardan mtistag
nidir; bu tiir hayata ve gereklerine ihtiya:<; hissetmez. i§te buna, bir 
§eyden mtistagni olmak deniliyor. 

Bir §ey ile mustagni olmak : Varllkla ihtiyacm1 gidermek, bir §eyi 
elde etmege mutlaka ihtiya<; hi.ssetmek, · O· §eyi elde etmeden yapama· 
mak, bir §eye sahip olmakla gayesine ula§maktlr. Bunu, yukandaki mi
sruin aksi ile izah edersek mesela; ltiks hayata dti§kiin olan bit kimse, 
ltiks i<;in gereken mala ve malzemeye muhta<;tir. Bu hayat1 ~'min et
mek i<;in, ·gerekli imkanlan elde ettikten sonra ancak ltiks ihtiyacm1 
giderebilir. Birincisi, yani lukse merakll · olmayan insan i<;in, bu mal
zeme ve imkanlara ihtiya<; yoktur .. ikinci ki~i, ancak bir<;ok <;all§rna ve 
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yorulmalardan sonra birinrinin seviyesine ~1kabildigi i~in, birinci bun
dan daha tistiindiir. 

Buna b~ka bir misal daha' vermek de miimkiindiir. Mesela; nor
mal olarak yiiriiyebilmek i~in bastona ihtiyac; hissetmeyen kimse, bas
tonsuz yiiriiyemeyen kimseden daha iistiindiir. <;iinkii birincisi ba.Ston-

• suz ihtiyacrm gideriyor, ikincisi ise gideremiyor; fakat netice itibanyla 
ikisi de aym i§i ·goriiyor. Yukanda belirtilen ((bir §eye muhtac; olmamak, 
0 §ey ile ihtiyacml gidermekten daha tistiindiif.)J soziinden kasdedilen 
mana bu istikamette dii§iiniilmelidir. 

Bir §ey sebebi ile ihtiyacm1 gidermek, o §eye muhtac; olmaJI gerek
tirir. <;iinkii o §ey elde edilmeden ihtiyac; giderilmi§ olmaz. (Mesela; 
mal ile zengin olmak, o mala muhtac; olmaYl gerektirir.) ihtiyft<;, ancak 
o §eyi elde ederek miistagnl olduktan sonra kaybolur. 

Bir §eye ihtiyac; hissetmemek, tam anlam1yla bir zenginliktir. Bu 
tiirlii zenginlik ise, Allah'm s1fatld1r. Bir §eye muhtac; olup onu kazan
dlktan sonra zengin olmak s1fatl da, kullann vasf1d1r. Cenab-1 Allah, 
bir kulnna c;ok mal verince, ana zenginlikten nasib vermi§ demektir. 
Ona zekat vermeyi emredince; Yiice Allah onu, varhkla zengin olma 
derecesinden, daha yiiksek bir makam alan varhktan mtistagni kalarak 
zengin alma derecesine yi.ikseltmeyi murad etmi§tir. 

I§te zekat, ba§kalanna ihtiyac; duymaks1zm mall ba§kalanna vere
rek Yarat1cmm s1fatl ile bir nevi s1fatlanmakt1r. 

Mala mal ad1 verilmesinin sebebi, herkesin ana kar§I c;ok meyilli 
olmasma binaendir. 

Mal tath, ho§ kokuludur. Koku ise c;abuk kaybolur; dag1hp gitmege 
yatkmdlr. Mal, . sahibinin elinde durdugu miiddet ic;inde oliime ve par
c;alanmaya mahkum alan kimse gibidir. insan onu, iyilik, haJir ve in
.sanligm faydasma harcarsa, bir daha kaybolmayacak §ekilde ebedile§ir. 
Zira o mal, hayra donti§tiigiinden diinyada devamh olarak oviilmeyi, 
ahirette de miikatat1anmay1 gerektirir. Bu konuda bir zattan §Oyl,e 
duydum; insan, altmlan ile kabre girmez, diyordu. Ben de ona: Haytt, 
belki bunu yapmak miimkiinctiir; insan altm1 Allah'm nzas1 yolunda 
amme menfaatma harcarsa onunla hem kabre, hem de k1yamete gide
bilir. I§te zekat, maim bu yolla ebedile§mesine a~1lan biiyiik bir kap1d1r. 

Mall veren kimse meleklere, peygamberlere ve faziletli ki§ilere ben
zer. Mall harcamaktan c;ekinerek elde tutmakla da herkesin kotiiledigi 
cimri insanlara benzer. Binaenaleyh mah vermek, elde tutmaktan c;ok 
daha iyidir. Zekat, bunun en kuvvetli mtieyyidesidir. 

insamn iic; tiirlii varhgr vard1r : Ruh, beden ve mal. .. insan, iman 
etmekle emrolununca; ruh cevheri bu teklife uydu, namaz ile emrolu
nunca; lisan zikre koyuldu, beden de amele ba§lad1, mal ise geride kald1. 
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' 
Eger mal, iyilik ve hay1r yollannda sarfedilmezse; insamn mali konq-
lardaki cimriligi, ruhi ve bedeni cimrilikten daha ~irkin olur. Bu da 
mahza cehaletin eseridir. Qtinkti, saadetin u~ mertebesi vardtr: 

1) Ruhi saadet, . 
2) Bedeni saadet, ki bu orta derecede bir mutluluktur. 
3) Harici saadet, ki o da mal ve rutbe mutiulugudur. 
Bu mertebeler, nefsani mutluluklara hizmet~i durumundadn'. RUh, 

kulluk makamma dald1ktan sonra maldan dolay1 cimrilik hasil olursa, 
hizmet~iyi, as1l mahdum (hizmet edilen) dan daha usttin bir merte
beye ~Ikar!{lak gerekir. Bu da cahilliktir. Oyle ise akilll insana lazim 
olan; o mall yine Allah nzas1 yolunda sarfederek ruh ile beden arasmda 

~ bir denge kurrnaya ~all§maktlr. i§te zekat, ruh ile beden arasmdaki 
bu dengeyi saglar. . 

ilim · adamlannm dediklerine gore nimetin §tikru, onu verenin raz1 
olacag1 yollarda sarfetmekten ibarettir. Zekat ise, mal nimetinin bir 
§tikrudur. Nimetin vericisine te§ekkur etmek gerektigi sabit olduguna 
gore, zekatm da vacib olmasma hiikmetmek gerekmi§tir. 

Mal, tabiatl itibanyla sevilir. Maim elde bulunmasi §tikretmeyi, el
den .~1kmas1 da sabretmeyi gerektirir. Yuce RabbiiDIZ, sanki kuluna 
§oyle buyuruyor: Ey zengin! Ben sana mal verdim ki, bu sebeble hak
klm Odeyip §iikredenlerden olasm; sahib oldugun malm bir k1sm1m elin
den ~~kar ki, bu vesile ile maim yoklugunu hatlrlayarak sabredenlerden 

. olasm. Ey fakir, sana da <,:ok mal vermedirn; sab~ettin, bu sebeble sab
redenlerden oldun. Zengine ise, elindeki malmdan bir kiSmim sana ver
mesini farz kild1m. Ta ki bu mal, senin eline ge~tigi zaman Bar:ia te
§ekkur edip §iikredenlerden olasm. 

i§te zekatm farzolmas1; hem zenginlere, hem de fakirlere sab1r ile 
§ukrun ne demek oldugunu ogretiyor. 

Cenab-1 Allah mallan yaratti; fakat aslmda temel gaye mal degil
dir. Mesela; altm ve g'l.imti§u dti§tindugtimi.iz zaman, bu!.llardan biza
tihi faydalanmak <,:ok az i§ler i~in mfunktindiir. Yaratllmalanndaki esas 
gaye, kendileri vasitasiyla bir<,:ok menfaatlar saglamak ve zararlan gi
dermektir. §u halde ·bunlar, birer vas1tadan ba§ka bir §eY degillerdir. 

insan ihtiyac1 kadar mal elde edince, ba§kasma bu ihtiyacmdan 
verecek yerde o mall kendi elinde bulundurrnasi kendisi i~in daha lu
zumludur. Diger ihtiya~ sahipleri ise, ihtiya~ vasfmda ana ortak olu
yorlar; fakat mal sahibi, o mall elde etmek i<,:in bizzat ~all§makla on
lardan farkll duruma ge~er. 0 maim, sahibi elinde birakilmasi, diger ih
tiya~ sahiplerine verilmesinden daha uygundur. 

Fakat mal, ihtiyacmdan fazla olup ona ihtiyac1 alan ba§ka biri de 
bulunursa, bu takdirde 0 mala sahib olmayl g·erektiren iki kuvvet or-

Tevb1 

taya 
tirer 
I ann 

sebe 
tirir 
kan 
bir 1 
mall 
taya 
SUilJC 

. kanl 
i<;in 

lerdi 
ytiri. 
aitti 

Qtin 
Ege1 
hib 
~all§ 
bilir 
ya 1 

soyl1 

hibil 
hipli 
IV,' 

alan 
mal 
Anc~ 

bor<,: 
maz 



Tevbe, 103,104) HADISLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSIRi 3613 

taya g1kar; Malm sahibi igin di.i§i.indi.igumi.iz takdirde millkiyeti gerek
tiren sebep, o mall kazanmaya gah§masi ve kalbinin kuvvetle ona bag
lanmasidir. Mala kar§I bu baglanu~ da bir nevi ihtiyagtir. 

Fakir ag1smdan di.i§iindi.ig·Unii.iz zaman, anda miilkiyeti gerektiren 
sebep, mala ihtiy:k1 almas1d1r. Bu ihtiyag da mala ba~lanmasm1 getek
tirir. Bir"Qiri ile garpi§'an bu iki kuvvet ortaya pkmca ilahi hikmet, im
kan nisbetinde her iki kuvvete de riayet etmeyi gerektirirdi. ikisine de 
bir hak tamd1. Bunu §Oyle de izah etmek mi.imki.indi.ir : Mal sahibinin 
mall kazanma ve ana baglanma, fakirin de ana ihtiyac1 olma hakk1 ar
taya g1kt1. Cenab-1 Allah, bu meyanda mal sahiplerini miilkiyet husu
sunda fakirlere tercih ederek malm gogunu onlarm elinde b1rakt1; im
kanlar niSbetinde bu iki kuvvet arasmda bir denge meydana getirmek 
ic;in bir k1sm1m da fakirlere aJlrdL 

Gergekten fakirler, Allah'm nz1k vermeyi tekeffiil ettigi kimse
lerdir. Zira Yi.ice Allah, Kur'an-1 Kerim'de §byle buyuruyor : «Yerde 
yi.iri.iyen ne kadar canh varsa, hepsinin nzkm1 vermek yalmz Allah'a 
aittir.» 

Zenginler de Allah'm birer tevzi me'muru ve malmm bekgisidirler. 
Qi.inkii zenginlerin ellerindeki mallar, ger~ek manada Allah'm mahd1r. 
Eger Cenab-1 Allah o mah zenginlere vermeseydi, bir habbeye dahi sa
hib olamazlard.I. Qok ak1lh ve zeki insanlar vard1r ki, btitiin §iddetiyle 
c;:ah§malarma ragmen ancak karmlanm doyuracak kadar nz1k bula
bilirler. Bununla beraber oyle ahmak, cahil kimseler de varxhr ki, diin
ya nimetleri 'fazla.siyla· ayaklarma gelir. Bu kanuda bir §air ne giizel 
~oyluyor : 

«Qok akllh kimseler vard1r ki gec;:im s1kmtls1 c;:ekerler, 
Oyle cahil insanlar 'Vard1r ki anlan nimetler . ic;:inde goriirsiin. 
Aklllan hayrete dii§iiren, 
Ve derya gibi alimleri, zmd1k yapan i§te budur. >) 
Malm gergek sahibinin Cenab-1 Allah oldugu sabit alunca; mal sa

hibinin, hazine bekc;isine onun bir k1srmm : ((Kullanmdan ihtiyac; sa
hiplerine vern 4emesi garip kar§Ilanmamalldir. (Razi, Mefatih el-Gayb, 
IV, 71 vd.) . 

Miisliimana, namaz k1lma ve zekat vermenin farz alduguna delil 
olan bu ayet-i kerime,. aym zamanda bu iki ibadeti ifa eden kimseye 
mal ve cammn miisliimanlar tarafmdan karunmas1 imkarum getirir. 
Ancak islam'a gore ·had cezasm1 gerektiren bir cinayeti, ta'zir ya. da 
borc;landirmaYI gerektiren bir sue; i§leyPn kimsenin mal ve cam korun
maz. 
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Baz1 f1k1h imamlan bu ayeti ileri siirerek namaz kllmayan ve ze
kat vermeyenin katir olacagma hiikmetmi§lerdir. Bu zatlara gore, mii§· 
riklerin miisliiman olmalan halinde bunun kabU:l edilmesi ve onlanh 
canlanmn bagi§lanmasi ic;in iic; ~eyin birlikte bulunmas1 §art kO§ul
mu§tur. Bunlar, Allah'a §irk ko§may1 b1rakmak, namaz kllmak ve zekat 
vermektir. Bu §artlardan herhangi biri bulunmad1g1 zaman miislii
manlarla sava§an mii§rikin, camm koruyacak olan miisliiman olma _ 
bzelligi ger9ekle§mez. Baz1 ilim adamlan da zorla almmas1 miimkiin ol
dugu ve Hz. Ebubekir (r.a.) ip yaptlg1 gibi, vermeyenlerle sava~mak 
gerekecegi ic;in zekat vermeyen kimsenin kafir olmaya.cag1m sadece na
maz kllmayamn kafir olacagm1 soylemi§lerdir. 

Birinci gbri.i§ii ileri siirenler, Abdullah ibn Omer'in merfu' olarak 
rivayet ettigi §U hadisi delil getirirler : Allah'tan ba~ka ilah olmad1gma, 
Muhammed (s.a.) in O'nun kulu ve rasulii olduguna §ahidlik edinceye, 
namaz k1hp zekat ver\nceye kadar insanlarla sava§makla emrolundum. 
Bunlan yerine getirdikleri zaman, islam'm gerektirdigi durumlar ha
ric;, mal ve canlanm benden korurlar. Bu hadisi Buhari ve Miislim ri
vayet etmi§lerdir. Buhari'de ve iic; Siinen kitabmda bulunan, Enes 
(r.a.) in rivayet etmi§ oldugu hadis de §oyledir : Lailahe illallah deyin-

' . ceye kadar insanlarla sava§makla emrolundum. Insanlar bu ciimleyi 
sbyleyip namazimiZl kild1klan, k1blemize dbndiikleri ve bizim kestigi
miz gibi hayvan kestikleri zaman islam'm gerekli kllmdigi haller hari
cinde mal ve canlan bize haram olur. Goriiliiyor ki; bu hadiste zekattan 
bahsedilmemi§ bun a kar§Ihk · bizim kestigimiz gibi hayvan kesmeleri 
§art ko§ulmu§tur. Yani, hayvanlanm kestikleri zaman Allah'm adm1 
anarak kesmeleri istenmi§tir. 

, Bu hadis, Siinen ve diger sahih hadis kitablarmda farkll kelime
lerle rivayet edilmi§tir. Bunlardan baztlarmda, sahih oldugu hususun
da ittifak bulunan Ebu Hiireyre (r.a.) nin rivayet ettigi hadiste oldugu 
gibi, sadece kelime-i §ehadet'in zikredildigi gbriilmektedir. Cami'iis-Sa
gir'de de bulunan bu hadisin miitevatir oldugu da soylenmi§tir. Ebu 
Hiireyre (r.a.) ilin hadisi §Oyledir: Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma ve 
benim de Allah ( c.c.) m rasulii olduguma §ahidlik edinceye kadar in
sanlarl:a sava§makla emrolundum. insanlar buna §ahidlik etttigi za
man, gerekli oldugu haller di§mda mal ve canlanm tienden korumu§ 
olurlar ... Baz1 rivayetlerde ise yalmz «lailahe illallah)) ciimlesinin soy
lenmesi istenmi§tir. l§te bu farkh rivayetlerden dolay1 fukaha bu konu
da farkll gorii§ler ileri siirmii§lerdir. Baz1 f1k1h alimleri §byle demekte
dirler: Namaz ktlmamak, zekat vermemek giinahttr. Bunlann birini 
veya ikisini yapmayan kimse islam dininden <;tkmaz. Nitekim bu hadis 
de bu hiikmii dogurur. Bu hadis Abdullah ibn Orner ve Enes'in rivayet 
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ettikleri hadisten naha sahihtir. Bunlann dl§mda kalan flklhc;tlar ise 
§oyle demektedir\er : Abdullah ibn ·omer ve Enes'in rivayet ettikleri 
hadiste Ebu Htireyre'nin hadisinde bulunmayan kay1dlar vard1r. Sika 
kimselerin yapt1g1 farkll rivayetler kabul edilir. Bu gibi durumlarda 
mutlak alan mukayyed olana hamledilir. 

Gerc;ek §Udur : Bu ayet ve degi§ik laf1zlarla rivayet edilen hadisler 
aym manaya gelmektedir: Ktifrti b1rakmak ve islam'a girmek. islam'a 
girmek i9in, ba§ta bilhassa sava§ meydanlannda kelime-i §ehadeti ooy
lemek yeterlidir. Hatta mii§rikin c<lailahe illallah)) demesi bile k8.fidir. 
Qtinkii niti§rikler, ilk once kendilerinden istenen bu kelimeyi inkar 
ederlerdi. Hz. Peygamber (s.a.) Halid ibn Velid (r.a.) Cezime kabile
sinden baz1lanm «dinden <;Ikbk,JJ demelerine ragmen Oldtirmesi iizerine 
onu tenkid etmi§ ve: Allah'1m, Halid'in yapt1g1 i§ten Sana s1g1mnm, 
buyurffiU§tU. Qtinkti ffiU§rikler bu kelimeyi soyleyerek islam'! kasdeder, 
bir mti§rik mtisltiman oldugu zaman; o, dinden 91kt1, derlerdi. 

Hz. Peygamber (s.a.) her yerde mtinasib dti§ecek tarzda konu§urdu 
ise de hepsinde giitttigti gaye aym idi. Bu gaye onun sozlerinin btitii
ntinden kesin olarak bilinirdi. Bu hadislerde soylenmek istenen baz1 
hallerde Allah ve Rasultinti kabul etmekle veya sadece Allah'1 kabul 
ettigini soylemekle ger<;ekle§tigi kabul edilen ktifrti b1rakma ve islam'a 
irrne, ancak esaslanm yerine getirme ve mtimktin oldugunca gerek
erini yerine -getirme ile ger9ekle§ir. Sadece bir mtisltiman klzgmllk, §eh

·;et veya tenbellik sebebiyle bilmeyerek bu rtiktinlerden birini b1rak1rsa 
llah'a tevbe eder ve af diler. 

Bilinmektedir ki; asr-1 ~:aadette Yahudiler, ((la ilahe illallah)) ctim
esini sbylerlerdi. Ancak Yaht1dilerin bu ctimleyi soylemesi, bir mtiljrik 
rabm soylemesi olc;tistinde bunlann islam'1 kabul ettiklerini goster

:nez. Hatta Yahudilerden bir grup vard1 ki bunlar, ccla ilahe illallah)) 
iimlesini soyledikten sonra bir de RasUlullah (s.a.) m Allah (c.c.) m 
raplara gondermi§ oldugu elc;:isi olduguna inamrlard1. islam ulemas1 
u gibilerin, Rasulullah (s.a.) m btittin insanlara elc;i olarak gonderil
Igini kabul etmedikleri stirece, mtisli.l.man olamayacaklan hususunda 
· tifak etmi§lerdir. Zira Allah Teala «Biz seni ancak tiim insanlara 
.• tijdeleyici ve sakmdmc1 olarak gbnderdikn buyurmaktadlr. 

Gortiltiyor ki; islam, Hz. Peygamber (s.a.) in yapmak veya yapma-
.ak nevinden olmak tizere getirmi§ oldugu dini emirlere, ya§ayarak 
~yun egmekti:r. ~u da bilinmelidir ki; bu ya§ayarak boyun egme, an
k Hz. peygamber (s.a.) in el<;iligine imandan kaynaklanan ruhi bir 
slir:niyet oldugu takdirde All.ah katmda makbtU ve ge9erli olabilir. 
unkti mtinaf1klar Rasulullah (s.a.) a ccbiz senin Allah'm rasulti oldu
na inamyoruz,) diyor, namaz k1hyor, zekat veriyor ve sava§a katllJ-
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yorlard1. Allah (c.c.), munaf1klarm yalan soyledikleririe §ahidlik ediyor. 
iman kesin ve · dogru oldugu zaman, teslimiyet ruhi, ~albi olur ve bu
nun pf'§ini zorunlu olarak· ~ogu zaman ve bir btittin olarak ytikiirnlti
liiklerde f~ili bir hayat ta'kib eder. Arasn-a herhangi bir sebeble bir 
farz1 yaptnamak veya bir gunah1 irtikab etmek imam ortadan kaldlr
maz. Boyle bir insan, kendisini giinaha iten o sebeb ortadan kalkt1~ 
zaman pi§man olur ve kendi kendini ay1playarak Allah'tan af diler. 
Cenab-1 Allah : <1Allah'm kabul edecegi tevbe, ancak bilmeden kotiiliik 
edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir ... >> buyurarak -bu 
noktaya i§ar·et etmektedir. Bir kimse baz1 . sebeblerden ottirii bir vakit 
veya birka~ vakit namaz1 terk eder, Allah'm affm1 umar ve kaza etmeyi 
dii§tintirse i§led1gi giinah o kesin imanm gerektirdigi emir ve yasagm 
esasmdaki teslimiyete z1d olmaz. Fakat bu affedilme iimidi eger bir 
ozre mebni olma~a. kendini aldatmamn otesinde bir deger ifade etmez. 

· Ancak, namaz vb. islami emirleri onemsememek, edebsizlik ve kottiltik
ler gibi dini yasaklan terk etmemek, islam'm hakikatl alan itaatl orta
dan kaldmr. Bir insanda islam olmadan sahih bir imamn bulunmas1 
dii§iiniilemez. iman olmadan da tam bir islam olmaz. Bu iki kavram 
birbirlerinden aynlmazlar. Kelime-i §ehadeti soyledikten sonra islam'm 
emir ve yasaklanm dikkate' almayan, veya kelime-i §ehadet soylemek
ten ba§ka hernangi bir islami emri de yerihe getirmeyen kimse kesin
likle aldanml§tlr. Zaman zaman baz1 kimselerin, islam'm bir tak1m 
icablanm g6steri§ i<;in yerine getirdikleri gortiltir. Baz1 Batlh politika
cilarm Hicaz bOlgesine girebilmek veya mtisliimanlan denemek i~in biz 
miisltimamz, miisltiman olduk, demeleri gibi. 

Ozet olarak : islam'1 teblig edip te onun hak din olduguna deli! 
getirdikten sonra; mti§riklerle sava§mayi b1rakmak i~in bu ti~ §~yin 

§art ko§ulmasl bilfiil islam toplumuna dahil olmalan i\!indir. Qiinkti 
sadece tevbe etmek, mti§riklerin giivenlik altma almmalan ve Mescid-i 
Haram'a girebilmeleri, mtisliimanlarla beraber haccetmeleri ve Hicaz'da 
oturanlara uygulanan bir tak1m muamelelere muhatab olabilmeleri i<;in 
yeterli degildir. Herne kadar daha once de belirtildigi gibi, kelime-i tev
hidi veya kelime-i §ehadeti soyleyerek bir mii§rikin dine dondiigtinti 
ifade etmesi, sava§ meydanmda camnm bag1§lanmas1 i~in yeterli ise 
de bOyle bir kimseye bundan sonraki hayatmcla musltiman muamelesi 
yapmak i~in kafi degildir. Bunun i~in islam esaslanm kabullenip yerine 
getirmek §arttlr. Allah'tan ba§ka bir ilah olmad1gma §ahidlik etmek, 
e~er bu §ahidligi yapan samtmi ise ibadet etmek, hayvan bogazlamak 
gibi konularda Allah (c.c.) tan ba~kasma · ibadet etmeyi b1rakmasm1 
gerektirecegi gibi; Hz. Muhammed (s.a .) in Allah'm kulu ve peygam
beri olduguna §ahidlik etmek de teblig ettigi ilahi emirlerde ona itaat1 
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gerektirir. Bu iki ~ahidligin gerektirdigi arne! bunlan te'yid eder mahi
yette bulunmad1g1 zaman, bu ~ahidlikler aldatmadan ba~ka bir ~ey 

olmazlar. ~unu da biliyoruz ki : islam'm htikiimleri bir ~ok fiili yapmak 
ve bir<;ogunu da terketmekten meydana gelir. Bunlarm ~ogu ise oru~ 
ve haec gibi islam'a girme anmda ytiktimltiltik konusu degildir. Bunun 
i~indir ki, islam;a giri~ anmda en biiyiik olan iki esas ile yetinilmi~tir: 
Bunlar giinde be~ defa k1Immas1 farz olan ve sosyal, psikolojik, dini 

. bir bag olan namaz ile, sosyal, idari ve ekonomik bir bag olan zekattlr. 
Ki, bunlan yerine getiren islam'm diger esaslanm kolayllkla eda eder. 

Yine kesinlikle bilinmektedir ki; miisliima.n olup namaz kllmaYJ. ve 
zekat vermeyi kabul ettigi halde giicii yetmesine ragmen hacc1 ve Ra
mazan orucunu yerine getirmeyen bir mii~rikin miisliimanllg1 ge~erli 

olmaz. Allah (c.c.) ve Rasulti (s.a.) nun kesinlikle yasaklad1g1 bir ~0yi 
yasak olarak kabul etmedigi zaman da sonu~ aymd1r. Nitekim Hz. Pey
gamber (s.a.) islamiyet'i kabul etmesi ic;in zinay1 serbest k1lmasm1 ~art 
ko§an bir bedevinin teklifini kabul etmemi§tir. <;ilnkii bir giinah1 mti
bah bilip o konuda Allah (c.c.) m hiikmtine boyun egmemek ile, O!na 
boyun egip iman etmekle birlikte o gtinah1 i§lemek arasmda ac;1k bir 
fark vard1r. Fakat baz1 ilim adamlan, namaz ve zekatm kesinlikle din
den oldugu bilinen ve iizerinde ittifak bulunan diger islam esaslanndan 
farkll bir durum arzettigini ileri stirmii§lerdir. ~oyle ki : Bu iki emri 
yerine getirmemek, islam'a girdikten "sonra veya islam'm hak ve bu 
ikl emrin onun esaslarmdan oldugunu kabul edinceye kadar mtisltiman 
kald1ktan sonra dinden ~1kma manasma ktiftir say1llr. Baz1 alimler ise 
bu iki emri yerine getirmeyenin ktifrtinden dolay1 degil de bir ceza 
olarak oldiirtilecegini soylemi~lerdir. Bu htikmti yalmz namaz ic;in ilerl 
stiren baz1 alimler ise Ramazan orucu ve haec konusunda bunlan terk 
etmenin kiifiir olmadigmi, anrak bu terk helal sa}'llchgl veya bile bile 
inkar edildigi zaman kiiftir olacagm1 soylemi§lerdfr. <;unkti helal say
mak. islam'm esas1 alan fiili ve teslimiyeti kaldumaktan ibarettir. 

Ayet-i kerime ve aym mealdeki Abdttllah ibn Orner (r.a.) in riva
yet ettigi hadis-i ~erif; tenbellik veya ~er'i olmayan bir oztirden dolay1 
zaman zaman namaz1 terkeden bir miisltimana uygulanacak htikmiin; 
mtirtede uygulanacak htiktim olacagma delalet etmez. Buna delalet 
etmedigi gibi kasden bir miisliimam olduren bir katilin i~ledigi sw;:un 
C€ZM1 olarak oldtirtildtigti gibi blrttirtilecegine de delalet etmez. <;tinkti 
bunlar, miisltimanlarla sava~makta olan mti&riklerin sava§ meydamnda 
oldtirtilmeleri ic;in gerekli olan ~rtl a~1klamaktad1r. 

~oyle bir fikir ileri stiri.ilebilir : Hadis, lafz1 itibariyla katirlerle sa
va§ konusunda genel ve mutlak bir ozellik ta~1makta olup, ayet gibi 
sadece mti~riklere has degildir. Biz bu noktada bir kaG meseleye temas 

Tefsir. C. \'U F. 227 
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edelim. 1) Yiice Allah bu surede ehl-i kitab'la sava§manm genel gaye:. 
sinin di§mda bir ba§ka gaye ortaya koymu§tur. Bu gaye cizye vermektir. 
Bu ise ayeti nesh veya tahsis etmez. Qiinkii kaynaklan farkhdir. 2) Bu 
hadis her hali.ikarda bizimle sava§an kafirlerle· sava§m durdurulma nok
tasmi gostermek i~iJ?. soylenmi§tir: Bir iniiminin hangi fiili i§ledigi za
man kafir olacag1 konusu bunun kapsamma girmez. 3) Kafirlerle sa
Va§mak, oliimii. hak etmi§~bir mii.sli.imam oldiiqnekten farkh bir §eydir. 
Nitekim baz1 ilim adamlan bu noktaya temas etmi§lerdir. Sava§mak 
iki topluluk arasmda olan ortak bir fiildir: ~er'i oldii.:rrne ise suc;u sabit 
olanm cezas1m infaz etmektir. 4) Bu hadisi ayetin delalet ettigi dinden 
~lkma hii.kmii. ve cinayet cezasmdan ba§ka bir manaya almak isteyen
lerin yorumlan kabule §ayan degildir. <;ii.nkii. bu gibi onemli hii.kiimler, 
rrassda mutlaka bir s1hhat derecesi ister. Oysa bu hadisin rivavet zinci
rinde -baz1 hadiscileri Buhari'nin bu hadisi kita}J.ma almasim.yadirga
maya iten- gariblik vard1r. Bu gibi hadislerde daha mii.samahakar 
alan Ahmed ibn Hanbel, onu Mii.sned'ine almami§tlr. Baz1 ilim adam
Ian, bu hadisin sahih olma §ans1mn az oldugunu ac;1k<;a ifade etmi§ler
dir. Nitekim Hafiz da bu hadisin bii.tii.n muhaddislerin tahric ettigi .Ebu 
Hii.reyre'nin rivayet etmi§ oldugu soylemi§tir. Hatta baz1 alimler, namaz 
ve zekat lafz1 olmayan bu Ebu Hii.reyre rivayetinin mii.tevatir oldugunu 
bile soylemi§lerdir. Ebu Hii.reyre'nin hadisi tercihe §ayand1r. Sonra b_u 
hadis, Kur'an ve sii.nnet nevinden gelen diger nasslarla da c;eli§ir du
rumdadir. Cumhur-u ulema da diger nasslan terc!h etmi§lerdir. 0 halde 
hadisin kafirler hakkmda genel oldugunu soylemek, ictih&di bir §eydir. 
Biz bir mii.slii.mam ancak rivayet ve delaletinde ihtilaf olmayan kat'] 
bir nass ile tekfir edebiliriz. · 

Namaz k1lmayamn k8Jir ·olacagm1 ileri siiren alimler; bu ayet ve 
hadisle istidlal · noktasmdan daha uygun olan ba§ka hadisleri delil ge
tiriyorlar. Buna ragmen ~lk ve son devir fikihGilarmm cumhur'u, bu 
norotada bu zevata kar§l <;1km1§lard1r. Bu zatlarm istidlal ettigi hadis
lerin iddialanna delaleti en ac;rk olam Ahmed ibn Hanbel, Mii.slim, Ebu 
Davud ve Tirmizi'nin Cabir (r.a.) den merfu olarak rivayet ettigi §U 
hadistir : Ki§i ile kii.ftir ara.smda namaz1 terketmek vard1r. Bir ba§ka 
rivayette «kii.f·ii.r» yerine «§irk» · kelimesi gec;mektedir. Bir de Ahmed 
ibn Hanbel ile dart sii.nen sahibi ve digerlerinin Biireyde'den merfU' 
olarak rivayet ettikleri §U hadis vard1r : Bizimle onlar (kafirler) arasm
da andla§ma namaro1r. Kim onu b1rak1rsa kafir olur. Bu iki hadisten 
daha ac;1k olam Enes (r.a.) in rivayet etmi§ oldugn «Bir kimse kasden 
namaz1 b1rakirsa kafir olur.» hadisidir. Bu hadisi Taberani el-Evsat'ta 
rivayet etmi§tir. Dogrusu, Darekutni'nin dedigi gibi bu hadis mii.rseldir. 

Ahmed ibn Hanbel, Abdullah ibn MU.barek ve ishak ibn Rahuyeh 
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nantaz k1lmayamn kafir olacagm1 soylemi§lerdir. Hz. Ali (r:a.) nin de 
bu gorti§te oldugu rivayet edilmi§tir'. i<;lerinde Ebu Hanife, ~afii ve 
Malik' in de bulundugu ilk ve sonraki devir fakihlerinin cumhuru ise. 
namaz k1lmayanm kafir olmayip fas1k olacag1, dolayisiyla kendisine tev
be ettirilecegi gorij§tindedirler. Malik, ~afii ve digerleri namaz k1lmayan 
kimsenin tevbe etmedigi takdirde hadd cezas1 olarak oldurillecegini ileri 
stirerken; Ebu Hanife, bir k1snn Kufe flkill~ISI, :?afii'nin taJebelerinden 
M1izeni de oldtirtilmeyip ta'zir cezasma c;arptmlacagi, namaz kllmca
ya kadar hapsolunaca~ gorti§-tinti savunurlar. Bu sonuncular namaz 
kllmayanm kafir olacagl manasma gelen hadisleri; inkar etme veya 
hela.l sayma §'artma baglami§lar ve bu hadislerin baz1 nasslarla ve 
Allah'tan ba§ka bir ilah olmad1gma benim de Allah'm el<;isi olduguma 
~ahidlik eden bir mtisl'timamn kam ancak uc; §eyden biri ile helaJ olur : 
Evli bir kimsenin zina etmesi, cana can durumu, islam toplumundan , 
aynlamk, dinden <;Ikma, hadisi ile c;eli§tigini soylemi§lerdir. ibn , Mes' 
ud'un rivayet ettigi bu hadisin sahih oldugunda ittifak vard1r. Aynca 
bu hadis Miislim ve baz1 hadisc;ilerce Hz. Ai§e (r.a.) kanahyla da rivayet 
edilmi§tir ki, buna gore; islam toplumundan aynlma, dinde.n <;lklp sa
va§ma ile a<;Iklanrm§tlr. Bu ikinci metin §oyledir : Bir de islam'dan <;1-
klp Allah ve Rasulti ile sava§an bunun sonunda Oldtiriilen veya asllan 
ya da stirgiin edilen kimse. Baz1 kim.seler tarafmdan nama:z1 birakma
nm ktiftir ve islam toplumundan ayrllma oldugu, dolayisiyla namaz1 
terk edenin yukandaki istisnanm kapsamma girmeyecegi tarzmda bir 
iddia ileri siiriilmti§Se de, daha once islam'm hakikatlru a<;Iklarken bun
lara gerekli, mUkni' cevab verildigi i~in burada aym meseleleri tekrar 
etmeyecegiz. Ancak bu zevat bir tek vakit namazm terk edilmesiyle ka
fir olunacagm1 lddia etmektedirler. Bunlardan biri olan ~evkani; namaz1 
terketme, namaz k1Imama fiili bir vakit ile de meydana gelmi§ olur, de
mektedir. Ancak, bu gorti§ dogru degildir. Qiinkti kiilli bir kavram, man
tlktaki cins gibidir. B:erhangi bir par~asmm yok olmas1yla tamamen 
ortadan kalkmaz. Mesela Ramazan'da bir gun oru<; tutmayan bir kimse 
her haltikarda oruc; farizasm1 terk etmi§ olmaz. Nitekim baz1 dersleri 
b1rakan bir talebe de ilim taleb etmeyi b1rakm1§ olmaz. 

Denilebilir ki : Bir vakit namaz1 b1rak1p ondan sonrakileri k1Ian 
kimse o bir vakit namaz1 k1lmamas1 ile kafir olur ondan sonrakileri ln
larak da islam'a doner. Bizim bu gorii§e cevab1m1z §Oyle olur : Eger bir 
vakit namaZI kilmamak islam'dan t;Ikmak manasma kafir olmak ise; 
bu fiili · i§leyen bir kimsenin ondan sonraki vaktin namaZiru k1lmakla 
dine donmesi gen;ekle§mi§ olmaz. Meger ki kiifrtinden dolayt tevbe edip 
~ehadet getirerek tecdid-i 1man etmi§ olsun. Ote yandan, boyle bir mtis
ltimamn kafir oldugunu soylemek, c;ok ciddi sonuc;lar .dogurmaktad1r. 
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Mesela, boyle bir kimsenin o giine kadar yapmi§ oldugu tiim hay1rlar . 
sonu\!suz kallr, oldiiri.ilmeyi hak eder, oldugii zaman namaz1 k1lmrnaz, 
miisluman mezarllgma gomiilmez. mall mirasc;1sma verilrpez, hazineye 
dewedilir. Murted bir kimse oldiiriilurken tevbe ettirilmesi gerekrnez, 
sozu de boyle bir iddianm do~ru olmayacagm1 gostermektedir. Bahset
tigiiniz bu sozu soyleyen Ahmed ibn Hanbel'in, namaz1 b1rakan kim
:senin kafir olmayacagm1 soyledi~i de rivayet edilmektedir. Tabakat 
e§-9afiiyye kitabmda 9iHii ve Ahmed ibn Hanbel'in namaz1 b1rakan bir 
kimse hakkmda munazara ettiklerini zikreden Subki; konuyu §6yle siir
durmektedir : 93.fii, Ey Ahmed bu kimse katir olur mu? dedi. Ahmed 
Ibn Hanbel, evet, dedi. f?afii. peki, nas1l mushiman olabilir? demi§. Ah
med ibn Hanbel, la ilahe illallah Muhammediin Rasulullah, demekle, 
kar§Illgmi vermi~. 9afii, adam bu sb7.u s0yltiyor, b1rakmam1§ ki? de
mi§. Ahmed ibn Hanbel. oyle ise namaoz k1larak musluman olur, demi§. 
f?afii, katirin namaz1 sahih olmaz. Nama7.la miisltiman olunmaz, deyin
ce Ahmed ibn Hanbel diyecek bir soz bulamarni~. 

Si:izun ozu : Yurekten inamlabilecet. ve dini anlayi§m, dinin rahmet 
ve kolayllk olmasmm geregi olan sbz: imun sahibi bir musltimanm bir 
bzre veya tenb8llig;e mebni olarak bir veya bir ka~ vakit narnaz1 kilm/1.
makla yaptlg1 hay1rlann hukiimsuz say1l1p cehennemde sonsu~a dek 
yanmas1m doguracak §Ckilde dinden Glkl111§ olmayacag1 soziidur. Nite
kim bir insanm, namaz1 surekli veya ara:nra terketmeyi adet haline 
getirmesi, kildigi zaman ilahi bir emir oldugu di.i§uncesi, ahirette mli
kitfat ve ceza niyeti olmak~nzm yapmas1; birakt1g1 zaman da herhangi 
bir g-iinah hissi olmadan. ailesi ve toplumu i<;inde ya§anagelen bir adeti 
buak1r gibi birakmas1 mumkun degildir . Bb_yle bir §eyi ancak vahye, 
ahiret ve ilahi cezaya inanmayan tslam':lan isimden ba§ka bir payl 
o~mayan dinsizler yapabilir. Allah Teala miinaflklan «onlar, namaza 
kalktrklan zaman ii§enerek kalkarlar, insanlara ~<:i)steri§ yaparlar, Allah'r 
da pek az hat1ra getirirler.)) s.eklinde tavsH etmektedir. Bu konuda mii
naflk dahi olamayan boyleleri gerc;ek mii 'min olabilirler mi? 

Dinin hakikatmr ve Allah (c.c.) m ferd ve toplumu rslah etmek ic;:in 
koydugu kurallan bllmeyen bir takrm ta:didc;i mils!Urnanlar, gunler ve 
hatta aylarca namaz krlmamaktadrrlar. Y1i ve hatta y1llar gec;:er de 
bbyleleri sadece bazr cum'a, bayram ve nadiren farz namaz1 k1larlar. 
Allah'a, peygamberine, ahiret guni..ine ve orada yap1lacak olan sorgu
lsma ve cezalandumaya cehalet. ve hm·afe kan~1k, taklidi iman ile iman 
eden bu gibiler bu itaats1zllklan sebebiyle giinahkar olduklanna inamr
larsa da; bundan sonra i§i ya Allah'm rahmet ve bagi§lamasma, ya haec 
fa.rizas1 gibi gunahlan temb:leyici iba.detlere veya §efaatc;Ilann ~efaatl
na brrak1rlar. Bu son i.ic; meselede sahih, zaYlf ve mevzu bin;ok hadis 
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rivayet edilmektedir. Bu hadisler, baz1 kitablarda, matb(l hutbe kitab
larmda r;okr;a gori.ilmektedir. Bir tak1m ehliyetsiz hatibler, hurafe me
rakhsl vaizler, bu gibi hadisleri tekrarlayarak halka gi.inah i§lemeyi 
basit gosteriyorlar. Hz. Peygamber (s.a) e iftiradan ba§ka bir §ey olma
yan ve Ramazanda milyonlann cehehnemden azad edildigini anlatan 
hadisler bunlann tipik ornegini te§kil ederler. Gi.inahlan i§lemek ve 
farzlan terketmek ir;in bu hadislerden daha cesaret verici bir §ey ola
mat>. 

Bu rivayetlere aldanan halk, bu hadislerin sahihini zay1fmdan ayira
mamakta ma'zurdurlar. Hatta bunlar, eskiden dini oldugu . kolayllkla 
bilindigi halde bugi.in artlk bilinemez olan §eyleri bilmemekte de ma' 
zurdurlar. Ancak gerr;ek ilim adamlanmn Allah (c.c.) m aff1 ~onusun
da varid olan ayet ve hadisleri halkm aldanmasm1 onleyecek §ekilde an
latmalan gerekir. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, X, 202- 211). 

Zekat Farizas1 

~imdi de islam'm ri.iki.inlerinden biri de sosyal gori.iniimli.i bir rii
ki.in olan uZekat))tan soz edelim. Zekat ile ilgili soylenebilecekler, is
lam'm mali siyasetiyle en yakmdan ilgili olan 9eylerdir. 

Zekat, maldaki haktlr. Zekat bir taraftan ibadettir, diger taraftan 
wsyal bir gorevdir. islam'm ibadetlerle ve sosyal hayatla ilgili gori.i§i.inii 
gozoni.inde bulunduracak olursak, §UllU soyleriz : Zekat taabbudi 
bir gorevdir. Bu nedenle o ad1 almi§tir. Zekat; temizlik ye nema 
(bi.iyi.ime, geli§me) demektir. Farz k1lmm1§ bu hakkm odenmesiy
le borr;tan bir kurtulu§ ve vicdamn da temizlenmesidir. Aym zaman
da nefis ve kalbin cimrilikten ve bencillikten armmas1d1r. Mal sevim
lidir, mi.ilk de ho§tur. Nefis ba§kalarma kar§I maldan comertlik goste
rince, temizlenir, yi.icelir ve aydmlamr. Aynca o, kendisinde bulunan 
hakkm odenmesi ve bundan sonra da helal olmas1 ile malm temizlen
mesi demektir. Zekat; ibadet anlam1m da ir;erdiginden islam, hassasiye
ti geregi kitab ehli olan zimmllerden zekat vermelerini istememi§, bu
nun yerine onlara ucizye)) koymu§tur, ki bbylelikle onlat 'cta devletin 
kamu harcamalanna katilmi§ olsunlar. Zimm.llere, - istemi§ olmalan 
di§mda- islami mi.ikellefiyetlerden herhangi birisi onlara farz klhn
maml§ olur. 

Boylelikle islam : uTa ki mal, sizden zengin olanlar arasmda doni.ip 
dola§an bir devlet olma:Smn diye ifadesini bulan genel esasmm bir klS
rrum gerr;ekle§tirmi§ olur ... <;i.inki.i islam, insanlann fakirlik ve ihtiyar; 
;Gerlsinde bulunmalarmdan ho~larimaz; gi.ici.i yettigi takdirde her fer
r:in kendi i:izel r;all§masl ·ve hususi gelirleri ile yetecek kadanm elde et-
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mesini, herhangi bir neden dolayisiyla bunu yapamad1g,. takdirde ihti
yacmm toplum malmdan saglanmasm1 kesinlikle istemi§tir. 

islam, insanlann fakirlik ve ihtiya(,! i9erisinde bulunmalarmdan 
ho§lanmaz. Qtinkii o, daha btiytik ve Allah'm ademogullanna ozel ola
rak verdigi insani yticelige daha lay1k alan hedeflere yonelebilmeleri 
i9in, onlan hayatm zorunlu maddi ihtiya(,!lannm baskismdan kurtar
mak istiyor : 

((tAndolsun ki Biz, ademogullanm bir izzet ve §erefe mazhar kilnn
. §Izdir. Onlara karada, denizde t~1yacak (vasitalar) verdik, onlara gtizel 
gtizel nz1klar verdik, onlan yarattigimizm bir (,!Ogundan cidden tisttin 
tuttuk.» (isra, 70). 

Allah insanl~m; ak1l, duygu ve beden i<;in zorunluluk ifade etmek
ten ote bir tak1m ruhi arzularla fiilen tisttin kilml§tlr. Hayatm zaruri 
ihtiya<;lanndan kendilerine bu rli\'li arzulara ve bu fikri alanlara har
camak tizere imkan, gayret ve zamam bulamayacak olsalar, bu ytice 
ve tisttin kihnmi§hgi kaybederler ve hayvan mertebesine dti§erler. Hatta 
hayvan <;ogunlukla yiyecek ve i<;ecegini bulur. Hatta baz1 hayvanlar, 
yeteri kadar yiyecek ve i~ecegini aldiktan sonra gider gelir, hoplay1p 
z1plar; baz1 ku§lar da sevin<;lerinden ne§eli ne§eli oter. 

Xeine ve i<;me gibi zorunlu ihtiya<;larmm i<;erisinde <;Irpman ve 
Allah'm tisttin kildigi insamn ugra§masi gereken §eylerle ugra§ama
masl bir· yana, ku§un ve hayvamn elde edebildigine bile sahib olama
yan insana, ger<;e~en insan. nazanyla bak1lamaz, Allah'm aziz kild1g1 
ve oyle niteleqigi insan tipi bu olamaz. Btittin gayret ve zamamm har-

. .. cad1g1 halde 1ge<;imine yetecek kadanm elde edemeyecek olursa; i§te 
bu, insam Allah'm uygun g'Orditgti mevkiden a§ag,.lara dii§tiren bir mu
sibet olur ve bu, i<;inde ya§ad1g1 toplumu, Allah'm tekrimine (ytice ve 
§erefli k1lmasma) lay1k olmaJlan a§ag1hk bir toplum olarak aytplana
cak hale getirir. Qtinkti bu toplum, bu haliyle Allah'm iradesine ters 
dti§mii§ttir. 

insan, Allah'm y~ryiiztindeki halifesidir. Allah, hayah ilerletmek 
ve geli§tirmek, sonra da hayah aydmhk k1lmak ve gtizellik ve aydm
hgiyla da hayattan faydalanmak iizere onu yerytiztinde halife yapml§tlr. 
Bundan sonra da kendisine verdigi nimetler dolaytsiyla Allah'a §tikret
sin diye bu makama oturtulmU§tur. insan ise, hayahm - yeterli bile 
gelse- bir · Iokma ugruna ttiketip gidiyorsa, btittin bunlarm hi<; biri
sini yapama.z. Peki ya yeteri kadar ihtiya<;lanm kar§Ilamayarak haya
tlm stirdtirtirse, tum bunlan nas1l ger<;ekle§tirebilecek? ... 

Bir kiSmi ltiks ve ismf seviyesinde, diger bir kiSnn fakirlik ve mah
rlimiyet duzeyinde ya§ayan bir ummetin ferdleri arasmda bu derece 
farklari~ bulunmasm1· sonralar1 da bunun yoksulluk, a<;hk ve ~plak-
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llga varmasm1 islam, asla ho§ kar§Ilamaz. Boyle bir toplum, ((islam 
iimmeti)) olamaz. Rasulullah (s.a.) da §6yle buyurmaktadir: 

Herhangi bir yerde bulunanlar arasmda bir ki§i a~ sabahla
yacak olursa, onlarm uzerinden Allah'm himayesi kalkar. 

Ba§ka bir hadiste de §Oyle buyuruyor : 
Kendisi i~in sevdigini karde§i i~in de sevmedik~e; sizin herhangi 

biriniz (tam) iman e~§ olamaz. 
islam, toplum kesin;tleri arasmdaki bu farkhhklan ho§ kar§Ila

maz. <;iinkii bunlann arkasmda toplumun temellerini parampar~a eden 
kin ve nefretler gizlid.ir. Qiinku bunda ruhu ve vicdaru dejenere eden 
bencillik, katihk ve tamah vard1r. Bunda muhta~lan zorunlu olarak 
hirsizhga, gasba gotiiren . veya zillete, §erefini ve yiiceligini satmaya 
mecbur eden ozellikler vard1r .. . Biitiin bunlar ise a§agthk §eylerdir. 
islam, toplumu bunlardan uzak tutar. 

isla.m, maim zenginler arasmda doniip dola§an bir devlet olmasmx, 
\!Ogunlugun ise h~rcayacak bir §ey bulamamasm1 hO§ gormez. <;unku 
bu, sonunda bu iimmet i~erisinde hayatm, ~ah§mamn ve uretimin don
durulmasi sonucunu verecektir. Oysa bir iimmetin buyiik ~ogunlugunun 
elinde mal varsa; maim, bu · biiyiik ~ogunlugun hayati zaruretlerinin 
giderilmesi i~in harcanmas1 sonucunu saglayacak, boylece mallara yo
neli§ 9ogalacak, bu da uretimm ~ogalmas1 sonucunu doguracaktir. Bu 
ise ~ali§abHecek durumda olan herkesin ~all§masma imkan saglaya
caktir.. . Boylelikle hayat; ~ah§ma, uretim, tuketim ~arki, tabii ve ve
rimli donii§iine devam edecektir. 

i§te buttin bu anlamll gerek~eler dolayiSiyla islam; zekati te§ri' 
etmi§, maida infakx farz k1lm1§, verenler tarafmdan faziletli bir dav
ram§ olarak degil de, hak sahiplerinin bir hakki olarak farz ' kxlnn§tlr. 
Onun i~in muayyen bir nisab belirlemi§, gticu yetenlerin tumunu onu 
edada bir araya getirmi§tir. Zekat verilmeyecek en ytiksek miktar, 
yirmi miskal altm degerine e§it olan mald1r. Aynca bu yirmi miskal 
altnun veya ona e§it degerdeki ba§ka malm, sahibinin zaruri ihtiya~
la:r;mdan ve borcundan fazla olmas1, uzerinden de bir senenin ge~mi§ 
olmas1 gereklidir. Bunun nedeni a~1ktlr. <;unkii zekat alabilecek durum
daki birisinden zekat vermesi istenemez. Ekin ve meyvelere gelince; bun
lann zekati mevsimlik, hasad ve dev§irme zamanlarmda verilir. Tica
ret mallan, altm ve giimii§e gore degerlendirilir. Hayvanlarm zekati da 
altm ve gUmii§ oranlanna denk belirli oranJardad1r. Bu oran da yak
la§Ik olarak O§tiriin dortte biri (yani k1rkta biri) kadard1r ... Rikaza 
gelince, ~e§itlerine gore <<bU rikaz arazi sahibinin mi olacak yoksa 
toplumun mu olacak» ihtilatmm varhgx ile birlikte- onda da, be§te 
bir vard1r ... 
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Zekat almak nakkma sahip olanlara .gelince; Kur'an'm belirledigi 
gibi bu kimseler §6yle s1ralamr : 

Fukanl. (Fakirler) : Nisabdan daha a§agl degerde olan mala veya 
nisab degerinde mala sahib olduklan halde, buna kar§Ihk borc;lu olan 
kimselerdir. Bu . grup insanm bir §eylere malik oldukh:ip ac;1ktlr. Ancak 
bu, az bir §eydir. islam ise, insanlann kendilerine yetec~ kadarma, hat
ta miimkiin oldugu · kadar da diinyadan faydalanmakta kendilerine 
yard1mc1 olacak §ekilde yetecek miktardan fazlasma malik olmalanm 
iste.r. 

Mesakin (Miskinler) : Bunlar, hie; bir §eye malik olmayanlard1r. 
Haliyle bunlar, zekat verilmeye fakirlerden daha lay1ktlrlar. _A.yet-i ke
rime'de fakirlerin onlardan once zikredilmi§ olmalanndan, az bir malm 
ellerinde bulunmas~mn fakirlere yetmedigini seziyorum. Bu nedenle on
tar da sanki miskinler gibidir. <:;iinkii islam'm hedefi, yalmzca zaruri 
ihtiyac;lann kar§Ilanmasi degildir. Daha onceden belirttigim gibi, ye
tenden fazlasmm saglanmas1d1r. 

Zekat A.milleri (Toplama Me'murlan) : Bunlar, zekat toplayicilar
dir. Zengin bile olsalar c;ah§malanmn kar§Ihgi onlara verilir. Bu emegin 
bir kar§Ihg1d1r. Bu ise emek ve iicret diizeni ile ilgilidir. ihtiyac; ve ihti
yacm kar§Ilanmasi ile ilgili degildir. 

Miiellefe-i Kulub (Kalbleri Ismdmlacaklar) : Bunlar, islam'a yeni 
girmi§ olup hem kalblerindeki imam giic;lendirmek amac1 gozetilir, hem 
de ba§kalan - bu yolla-- islam'a dogru c;ekilm~ye c;all§Illr. Fakat bu 
harcama kap1s1 Hz. Ebubekir (r.a.) d·Sneminde Ridde sava§lanndan son
ra Allah'm islam'1 aziz k1lma.~nyla kapatllmi§ ve kalblerin mal ile 

· :i:slam'a 1smdmlmasma gerek kalmami§tlr. Bunlara zekat verilebi
lecegini Kur'an ayeti hiikme baglaml§ olmasma ragmen Hz. Orner (r.a.) , 
bu konuda tasarrufta bulunmakta bir sakmca gormemi§tir. 

Koleler : Bunlar, sahipleriyle iizerinde anla§tlklan belirli bir mik
tardaki mal kaf§Ih~nda hiirriyetlerine kavu§acak olan miikateb kole
Ierdir. Hiirriyete kavu§malan ic;in kolayhk saglamak amac1yla zekattan 
onlara pay verilir. 

El-Garimin (Borc;lular) : Borc;lan servetlerini kapsayan kimselerdir, 
bunlar. Ancak bu borc;Ian ma'siyetten dolayi olmamahdir; yine borcun 
nedeni liiks ve benzeri §eyler, olmamahd1r. Bunlara zekattan bir pay 

· verilmesi suretiyle, borc;lanm odemelerine yard1mci olunur ve bore; yii
kiinden kurtanlmi§ olurl~r. Aynca bunda §erefli bir hayat siirmelerine 
yardlmci .olmak .da vardir. 

Fisebilillah (Allah yoluda): Bu da gene! bir harcama yeridir. Bunun 
sm1rlanm §artlar c;izer. Miicahidlerin ihtiyac;lannm kar§Ilanmasi, has
talarm tedavisi, 6grenme imkaru bulamayanlara 6grenim saglamak, is-
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lam toplumunun herhangi bir faydasm1 saglayan benzeri diger hususlar, 
bu tiirdencUr. Bu konudaki tasarruf, dH~er §art ve ortamlar ic;:erisinde 
sosyal her 9ah§may1 kapsayacak kadar geni& boyutlara ula§Ir. 

ibn'iis-Sebll (Yolda Kalm1§)_ : Harcayacak bir §ey bulamayan ve . 
mahndan uzakta bulunan kimselerdir. Sava§, talan ve zuliimden do
layi hicret edip mallanm geride b1rakan ve mallanndan yararlanma im
kamm bulamayan kimseler gibi. 

islam bu gruplarm zekattaki mallanm, ancak hizzat kendilerinin 
rlZlk aramak it;in bzel yollarm tiimiinii denemelerinden sonra tamr. 
islam, insamn kerametini (§eref ve haysiyetini) korumaya ozen gos
terir. Bu baktmdan 0, her ferdin bir nz1k kap1sma sahip olmasm1 ve bu 
konuda topluma bile boyun egmemesini §iddetle ister. 

Bu nedenle islam, ~ali§ma yoluyla ihtiyac;tan kurtulmayt te§vik 
etmi§ ve ic;:inde ya§ayan her bir ferde c;:all§ma imkam haz1rlamay1 top
Iumun ilk gore vi olarak belirlemi§tir. Rasulullah ( s.a.) a birisi gelip 
ondan dilenir. Rasulullah (s.a.), ona bir dirhem vererek, odunculuk ya
plp, elinin emegi ile gec;:inebilmesi ic;in onunla bir ip almasm1 emreder 
ve buyurur ki : 

Sizden birinizin s1rtmda bir demet odun getirmesi, ---versin veya 
vermesin-- birisinden dilenmesinden daha hayuhdlr. (Buhari, Muslim. J 

Zekat §eklindeki bu yard1m, toplum ic;:in bir muharaza, biitiin gii
ciinii harcad1g1 halde bir§ey elde edemeyen veya yetecek miktardan 
azm1 veya anr.::ak yetecek kadanm elde edebilen kimseler ic;:in de bir ga
rantidir. Diger taraftan zekat; iiretim, tiiketim ve c;:ah§ma arasmda ma
Im sagllkh ve miikemmel bir §ekildeki dola§Jffillll gerc;ekle§tirmek ic;in, 
biitiin toplum gruplan arasmda doniip dola§an bir devlet olabilmesi 
ic;in de bir arac;tlr. Boylelikle islam; her ferdin biitiin giiciiyle c;~ll§ma
smi, sosyal yard1ma giivenerek c;ah§mayi b1rakmamasm1 saglami§, hem 
de ihtiyact olana ac;Igmi kapatacak §ekilde yard1mc1 olmay1, zaruret
lerin agirllg1m, ihtiyac;larm bask1Sm1 ilzerinden kaldmnay1 ve ona . §e
refli bir hayati kolayla§tirmayi gerc;ekle§tirmi§ olur. Bundan ayn ola
rak da -onceden ac;Ikladigtmlz gibl-- iimmetin sermayesinin saghkll 
dola§lmmt garantilemi§ olur. 

. Zekat; dayam§masl ve kar§Ihk garantisi bulunan, hayatmm hie; bir 
cephesinde faizci duzenin hie; bir garantisine gerek · duymayan bir top-
Iumun ana diregidir. . 

. Bizim duygulanm1zda ve islam diizeninin uygulanmasma tari1k 
olmayan, bu diizenin imani bir tasavvur, imani bir terbiye, imani btr 
ahlak esasl iizeiine kuruldugunu, insan ruhunda bzel bir §ekilde doku
nuldugunu, bundan sonra da dogru tasavvurlanm, temiz ahlakmt ve 
yiice faziletlerini yerle§tirecegi duzenini kurdug·unu gormeyen kU§ak-
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lann duygulannda cczekatn, bir ~kmhga yol ac;mi§tlr. Bu §a§kmlar, 
Islam'm «Zekatn 1, faiz esas1 tizerine kurulu cahill du~enin kar§ISma 
koydugunu, ferdi gayret veya faizden uzak bir yardiinla§ma yoluyla da 
hayatl geli§ir, iktisad1 ilerler hale getirdigini, goremeyenlerdir. 

insanhga mal olmu§ bu yuce tabloyu goremeyen , bu bahts1z ku
§aklarm hissinde bu tablo §a§kmhk uyandirmi§tlr. Bu bahts1z ku§aklar, 
faiz esasl uzerinde yUkselmi§ materyalist duzenin c;ukurlannda dogmw~ 
ve ya§ami§tlr. Cimrilikten, birbirini yemekten, ferdiyetc;ilikten, insanla
nn vicdanlanna egemen olan ve -malin, muhtac; olanlara ancak a§agi
hk faizle aktanlmasml ongoren bencillikten ba§kasma tamk olmarm§tlr 
bu ku§aklar. Onlann tamk olduklan bu duzenler, insanlan bir mal bi
rikimi olmad1kc;a veya mallanmn bir k1sm1 ile faizci sigorta kurumla
rma ortak olmadlkla.n surece hie; bir lgaranti ve guvenlikleri olmaksizm 
ya§amak zorunda b1rakrm§t1r. Bu duzenler, faizci yollatla elde etmedigi 
surece, sanayii ve ticareti, kendilerini ayakta tutan mall elde edemez 
hale dii.§urmti§tiir. I§te bu bahts1z ku§aklann duygulannda, bu faizci 
duzenden ba§ka bir duzenin bulunmadigi, hayatm a.ncak bu temel 
iizerine kurulacag1 kan1s1 · yer etmi§tir. · 

Bu ku§aklar, zekatm §eklinden o derece hayrete kapilmi§lar ki onu, 
gUlunc; ve ferdi bir ihsan samyorlar ve bu temel iizerine c;agda§ hie; bir 
duzenin yiikselemeyecegini kabul ediyol'lar : Kan ile birlikte serma
yeierin yiizde iki buc;ugunu ifade edeh zekatln toplam buyuklugu ne 
olacak ki? (Bu oran ziraat. ve kenzlerde % 20'ye, % lO'a ve % 5'e kadar 
yiikselir, diyorlar.) Halbuki islam'm ozel bir §ekilde i§ledigi, tevcihat 
(yoneltmeler) ve te§riat (yasamalar) ile ozel bir §ekilde egittigi i<;inde 
ya§amayanlann vicdanlarmdakine orani~ daha yuce bir tasavvura 
sahip ozel hayat duzeniyle ortaya <;Ikard1g1 insanlar bu z~katl verirler. 
Miisluman devlet de bu zekatl, ferdi bir ihsan olarak degil, farz kilm
mi§ bir hak olarak tahsil eder ve onunla musluman toplum ic;erisinde 
ozel imkanlan yeterli gelmeyen herkese guvenlik saglayacak §ekilde 
harcar. 0 kadar ki ferd, her durumda kendisinin de, c;oluk c;ocugunun 
rla hayat1mn guvenlik altmda oldugunu anlar; borcu sezrmayesini kap
layan borc;lularm borcu, ticari olsun veya olmasm zekat gelirinden 
Odenir. 

Duzenin §ekliligi onemli degildir. Onemli olan duzenin ruhudur. 
Yoneltmeleriyle, yasamalariyla ve diizeniyle islam'm egittigi toplum, 
duzenin §ekil ve uygulamalanyla uyum halindedir, yasama ve yoneltme 
He birlikte mukemmeldir. Dayam§ma, toplumun vicdamndan\ ve niza
rmndan, uyumlu . ve mukemmel hal de ortakla§a dogar. Bu gerc;egi, diger 
materyalist duzenlerin golgesinde dogup buyiimti§ ve ya§ami§ olanlar 
rlti§tim~rri.ezler. Fakat bu, biz musltimanlann yakuidan bildigimiz, ve 
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imani zevkimizle zevkine vardig1m1z bir ger~ektir. Eger onlar, talihsiz
likleri, nasibsizlikleri ve liderliklerini ellerinde bulundurduklan insan
larm bedbahthgi nedeniyle bu zevkten mahrum iseler, onlann payr da 
varsm bu olsun ve Allah Teala'mn: cciman edip salih amei ·i§leyen, na
maz k1hp zekat verenler ... >> diye miijdelemi§ oldugu bu hayuuan mah
rum kalsmlar .. . Ecir ve sevabtan mahrum olmalanmn yanmda rahat, 
huzur ve endi§esizlikten de mahrum kalsmlar. Onlar, ba§ka bir neden
den degil, yalmzca cahillikleri, cahiliyetleri, saplkhklan ve inadlan do
layiSlyla tum bunlardan mahrum kahyorlar. (S. Kutub, islam'da Sosyal 
Adalet, 226- 235) . 

Zekat konusunda Yusuf el-Karctavi de §U a~1klamayr yap1yor : 
Zekat, cimrilikten temizleme ameliyesidir. "Allah'm emrini yerine 

getirmek ve O'nun nzasm1 kazanmak i~in miisliimamn odedigi zekat, 
0nu biitiin giinahlarm kirlerinden, ozellikle cimrilik ve ba§kalanm hor 
gorme gibi kotii huylardan temizlemekten ba§ka bir §ey degildir. Ne
fislerin hazirlad1g1 ve insanm kendisi sebebiyle imtihana ~ekildigi bu 
~irkin huy cimrilik, onu yeryiiziinde ~ah§maya ve toprag1 i'mar etmege 
sevk eder. Miilkiyet, §ahsiyet kazanma ve devamllhk sevgisi, bu itici 
kuvvetlerdendir. insamn, elindeki varhg1 ba§kalarmdan esirgeyip fay
day! · yalmz kendine ay1rmas1 da yine bu kotii huyun eseridir. Yiice 
Allah, bu konuda §6yle buyuruyor: ((insan c;ok cimridir.)); <<Zaten nefis
lerde klskan~hk hazirlanmi§tlr.)) Y·iicelmek isteyen veya insamn ken
dini, daima ba§kalanna tercih etmek gibi bencillik hallerinden uzak 
tutmasl, k~mllniaz bir zarurettir. 

Cimrilik, ferd ve toplum i~in tehlikeli bir atettir. Bu Slfat, sahibini 
kana bula§tmr; §eref ile oynatlr, §erefini alc;altlr; dini gotiiri.ir, dinini sa
tar; vatana gotiiriir, vatamm satar, ihanet eder. Cenab-1 Allah, nefsi
nin cimriliginden korunanlarm kurtulacaklanm beyan buyurmaktad1r : 
<<Kim nefsinin cimriliginden korunursa, kurtulacak olanlar onlard1r.)) 
Bu ayet-i kerime, Kur'an-1 Kerim'de iki kerre zikrediliyor. Bunun se
bebi, bu oldiiriicii zehirden korunmanm onemine dayanmaktadir. 

Hz. Peygamber de bir hadis-i §erif't.e §Oyle buyuruyor: Cimrilikten 
sakmm; ~linku cimrilik, sizden onceki iimmetleri yok etmi§tir. i§te ze
kat; bu manada, sahibini mahveden cimrilikten, mallm da dii§manhk
tan, zehirli bakl§lardan koruyarak temizler. Mal sahibinin ve malmm 
temizlenmesi, _verdigi zekat ve diger harcamalann miktan ile orantlh
dlr. Allah yolunda ne kadar cok sarfederse, kendini ve mahm, kirlerden 
o nisbette temizler. , 

Zekat; sahibini ve mall temizleme, manasm1 ifade ettigi gibi, onu 
aym zamanda hurriyete kavu§turur; mala baglanm.ak, ona boyun ege- . 
rek esir olmak ve paraya tapmak zilletinden kurtanp serbestlige kavu~-
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turur. Zira islam dini, mtisltimam her turlii esirlikten uzakta tutarak 
yalruz Allah'a tapmaya, ma'nevi ve insani degerlere bagh kalmaya iter; 
onun Allah'tan ba.§ka hi~ bir varhga boyun egmeden htir bir hayat ge
r;irmesini, kainatta -bulunan her .§eyin efendisi olma.inru emreder. Nti
btivyet kandilinin sac;t1g1 o nurun, mtisltimanlan Allah'tan ba.§kasma 
tapmay1 gerektiren bu oldiiri.ici.i zehirden sakmd1rmasmda .§a!}Ilacak bir 
.§ey yoktur. 

Peygamber Efendimiz bir hadis-i §erif'lerinde .§6yle buyuruyor : 
Altm ile gtimii.§e (paraya) tapanlarla kadifeye (ltiks ya.§ayi~) tapanlar · 
helak olmu.§tur ... 

Zekatm ifade ettigi manalardan biri de, mal sahibinin .§aiiSiyetini 
geli.§tirmesl. ve halk arasmdaki mevkiini yukseltmesidir. Elini bay1rll 
i.§lere uzatlp iyilik yapan, insanlara .§efkat ve merhamet kanatlarm1 ge
rerek Allah'm hakkm1 odemek ir,:in eli ile bizzat veren kimse i~i.nde bir 
ferahhk duyar, zevkyab olur; harp durumundaki miisltiman orduya yar
dlmda bulunan kimsenin duydugu haz ve geni§ligi duyar. <;unku o; 
be§eri zaafma ve nefsani arzulanna kar§l harbediyor. i§te bu, nefsin 
tezkiyesi, geli§mesi ve ma'nevi temizligidir. Ayetteki utezkiye ve temiz
leme,, den anladiglmlz mana budur. Tezkiye kelimesinin tahhir kelime
sine atfedilmesi de bu manay1 ifade eder. Zira Kur'an-1 Kerim'de bu
lunan btitiin kelimelerin ayn ayn manalan vardlr. 

(i§te zeka,t, zenginin, toplumcta itibar sahibi olmasm1 ve miisbet 
manada §a.hsiyet kazanmasmi saglar. Zekat vermeyen, diger hay1r i§le
rine de el uzatmayan cimrilerin, cemiyette en sevimsiz kimseler olmas1, 
§ahsiyetlerinin zedelendigine, mertebelerinin dti§ttigtine en giizel bir 
ornek te§kil ~der . Boyle insanlar, hiG bir zaman mutluluga ve gontil 
ho§luguna eremezler; maim, hakiki manada saadetini tadamazlar. Bir 
insan ir;in, hususiyle bir miisltiman. ic;in en buyiik mutluluk, ic;inde ya
§adigi topluma faydah hizmetler gottirerek hem dunya, hem de ahiret 
saadetini k'azanmas1d1r. Varhgmdan cemiyetin iaydalanamad1g1 zen-
ginler, toplum i';in tehlikeden ba§ka bir §ey degildir.) · 

Zekat, malm btiytimesine ve bereketlenmesine sebebtir. Baz1 insan
lar bunu garib kaqihyorlar; zekat, goriip.ti§te mall noksanla§tlnyor, na
SI! olur da onu c;ogaltlr? diyorlar. Biz buna §byle cevab veriyoruz : 

Bu meseleyi gerr;ekten kavrayanlar, bu zahiri noksanla§manm ar
kasmda hakikaten bir artl§m bulundugunu anlarlar. Zekatta btittin 
mal ic;in, hususiyle zenginin kendi serveti ic;in bir artl§ vard1r. <;tinkti 
mal sahibinin verdigi az bir miktar, ona bilmedigi bir taraftan kat kat 
iade edilir. Bunun misalini gtiniimtizde gormekteyiz : Kalkmmi§ zengin 
devletlerin, btit~elerinden, ba.z1 fakir devletlere - Allah nzas1 ic;in ol 
mayip- yalruz kendi sanayi v.s. ma'miUlerinl onlara satabilmek dii~tin-
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cesine. ma'tUf olarak onlarm satm alma gti~lerini art1rmak, dolaytstyla 
verdiklerinin birka~ mislini geri almak iGin yardtm fonu aytrmalan, bu 
fikri a~tkhkla ortaya koyuyor. (Zekatta ise, Allah nzas1 gozetilmek 
zorunlulugu bulundugu i9in, kar~l menfaat dti~tinUlemez. Fakat Ce
nab-1 Allah, nzasma uygun hareket edenlere elbette digerlerinden da: 
ha ~ok verecektir. Bu veri§, gokten inme olmayrp yine cemiyetteki gti~
stiz §ahls ve mtiesseselerin gti<; kazanmas1 sonunda refaha kavu§an 
toplumun kalkmmas1 ile olacaktlr. Ticari hayatta yatmmlann azal
masmdan dogan iktisa.di stkmtllar, piyasa darhg1, umuma te'sir ettigi 
gibi, ferdlere de te'sir eder. Bu ger~ek bize gosteriyor ki, kapital sahip
leri harcam~lan kiSitladtklan takdirde piyasada meydana gelecek dar
llktan bizzat kendile1i de zarar gortir; daha az kazan1rlar. Yatmmlar 
~ogaldtk~, kazan~lan da <;ogallr. Zekat da geni§ manada dti§tintildtigti 
takdirde, bir yatmmd1r. Bu yatmmla piyasada ferahhk dogar, satm 
alma gticti noksan olanlann gti~leri ~ogalarak piyasa daha hareketli 
duruma gelir .. Netice itibanyla verilen zekatlar, birka(! misli daha fazla
~nyla geri doner.) Bu konuda Ytice Rabb1m1z ~oyle buyuruyor : «Verdik
leriniz yerine gelecektir. Allah r1Zlk verenlerin en hayirllsldlr.l' 

«~eytan, sizleri fakir olmaktan korkutuyor ve kotUltikleri emredi
yor. Allah ise sizlere, magfiret ve fazileti va'dediyor. Allah'm hazinesi 
geni§tir, 0, her §eyi bilendir.ll 

«Allah faize verilen mall noksanla§tlnr; zekat1 verilen mall ise 
9ogalttr.ll 

Yukanda mealleri zikredilen ayetlerin, toplum ve piyasadaki dar
hklan giderecek harcamalara verdigi onem, cidden dti&tindiirticti ve tize
rine ara§tlrmalar yapmaYJ. gerektirici ehemmiyeti haizdir. 

Zekat, cimrilik ve para stokuna sebebiyet veren htrsm kaptsma vu
rulan bir kilit; yatmm yapmaya ah~tJran, bir amil, haJir ve harcama 
yollarma a~1lan muazzam bir kap1d1r. 

tnsanlar, ah§kanllk zaaflan sebebiyle iyilige de kotUltige de mey
yaldular.· Az da olsa insim, iyilik yapa yapa en btiytik hayusever ve va
tanperver bir kimse olabildigi gibi, kdtiliik yapa yapa, vermeye ver
meye nihayet en cimri bir kimse olarak vatanma ve milletine kar§I 
btiytik kottiltik i§ler. 

Her devirde, ozellikle ya§ad1gm11Z dcvirde mtisltiman tilkeler, ikti
sadi bunahm i;:inde k1vramrken mtislliman zenginlerin, paralanru ya
tmmdan kagtrmalan, yalmz nefsani zevklerini dti§tinmeleri, hatta ztir
riyetlerinin istikballeri endi§esi ile c;trpmmalan, vatan ve milletlerinin 
aktbetlerinden endi§e duymamalan, mi.isltimanlarm dertlerini dert 
edinmemeleri, cemiyet ne olursa olsun bana ne? zihniyetiyle hareket 
etmekten ba§ka bir §ey degildir. Peygamber Efendimiz, bu tip kimseler 
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ic;in §oyle buyuruyor : Kim, mii.sliimanlarm i§lerini dii§iinmezse; o, on
, lardan degildir. 

Giiniimiizdeki miisliimanlann yiirekler ac1s1 durumu meydandad1r. 
Mali ~giic;siizliik, yard1mla§mama, herkesin nefsi, nefsi diyerek ayn bir 
yol tutmas1, iki miisliimanm bir araya gelip toplumun dertlerini dii
~iinmege vakit ayiramaz hale gelmeleri, oyle kotii . bir c;oziilme ve da
~lma meydana getirmi§tir ki, bu durumun diizeltilmesi, birinci dere
cede onem kazanmi§tlr. 

Mali . ve iktisadi konulara miiteallik rneseleler ic;in bir c;oziim yolu 
bulahm, denildigi zaman miisliiman zenginler, te§kilatsizhktan ve ele
man noksanllgmdan §ikayetle kendilerini mes'uliyetin di§ma atarak 
ucuz kurtulma yolunu tercih ediyor; ne yapahm? Kimseye giivenilmez 
oldu, demek suretiyle veya birc;ok hay1r i§lerine yard1m ettiklerini ile
riye siirerek kendilerini ma'zur kabul ediyorlar. Oysa ki, zenginler de 
islam cemiyetinin birer uzvu olduklarma gore, bu elemanlan yeti§tir
mek ve te§kilatlan kurmaktan, zekatlan bir cemiyet elinde toplay1p 
toplum ic;in en faydah sahalara sarfetmekten bizzat kendileri de sorum
ludurlar. S1rf para vermek kafi degildir. c;unkii miisliimanm emrolun
dugu cihad; hem mal, hem de beden ile yapllan cihaddlr. Kendi se:.;vet
lerine servet katmak ic;l.n nasll gece-giindiiz durmadan ~all§Iyorlarsa, 
sevdikleri ye bagland1klanm iddia ettikleri dinlerinin yiicelme:sl ve 
cemiyetlerinin terakkisi ic;in de bir zaman ay1rarak bizzat daha btiyiik 
bir gayretle c;ah§madiktan soma hie; bir zaman kendilerini sorumluluk
tan kurtaramazlar. 

i§te zekat, kasalara tlkllan veya bu manada arse. ·ve binalara yatl
_nlarak toplumun istifa:desinden kac;mlan maim, cemiyet hizmetine ya
tmlmasi ic;in all§tlrlCl bir mahiyet arzetmekte ve bu sahamn kaplSllll 
fiilen ac;maktad1r. Zekat, bu ag1dan c;ok biiyiik bir onem arzeder. 

Zekat, mal sahibini harcamaya ah§tlnr. Pedagoji ve ahlak<;:1larca, 
adetlerin insan ahlak1 iizerlnde onu yola getirmek ve istenilen istika
mete yoneltmek bak1muidan biiyiik te'siri oldugunda ihtilaf yoktur. 
Bu sebebe mebni : .Adet ikinci bi.r huyctur, demi§lerdir. 

Harcamay1, hususiyle hasad zamanmda ziraat . mahsullerinin, ka
sasma giren parasmm, kiic;iik ve biiyiik ba§ hayvanlanmn ve ticaret 
mallarmm zekatm1 her sene muntazaman vermeyi adet edinen bir 
miisliiman, her Ramazan fitresini verip, her bayram kurbamm keserse, 
artlk vermek ve iyilik yapmak, bu mhsliimanm as1! Sifatlanndan biri 
olur. 

Veren nefis, harcamak ve iyilik yapmak i'tiyadmdaki hayir sever 
nefistir. Bu nefis, malmm en iyisini hem kendisi, hem de ba§kasi ic;in 
verir. Boyle bir kimse, kendisinden su ic;ilen ve ziraatte sulama i§leri 
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ic;in insanlann faydaland1klan bir su kaynag1 gibidir. Onlar, o kaynak
tan istedikleri gibi faydalamrlar. Kaynak onlara geni§ olc;iide bu imkam 
tamr. iyiliksever ·insan da ooyledir. Nereye giderse oradaki insanlara 
fayda saglar. Bunun miikafatl da Allah'm onu, kolayllga miiyesser kll
masidlr. 

Zekat, ba§ka bir yonden de kalbi Rabbma ve ahirete dogru .y6nelt
meye ve zararll durumdaki diinya ve mal sevgisine kar§l bir ilac;tlr. 

§iiphesiz Cenab-1 Allah, miisliimana mal toplamayt ve diinyanm 
ho§ nimetlerinden faydalanmayi miibah kilmi§tir; fakat diinyamn, in
san hayatlmn en onemli gayesi olmasma nza gosterme~. insan, daha 
biiyiik bir gaye ic;in yaratilmi§tlr. Diinya ve diinyada bulunan her §ey, 
insamn faydalanmasl i~in yaratllmi§; insan da ahiret aleminde ebed! 
bir hayat siirmek ve bu diinyada, obiir alem ic;in hazlrlanmaya ma'tuf 
gonderilmi§tir. Diinya, ahirete uzanan kopriiden ba§ka bir §ey degil
dir. Zekat, kalbten diinya sevgisini ve mala taparcasma baglanarak ha
yat gayesi yapma hastahgm1 tedavi ederek onu esas gayeye yoneltir. 
(Yusuf Karda-vi, F1kh ez-Zekat, II, 857- 871.) " 

Zekatm toplumdaki hedeflerinden biri de, sosyal yonii ag1rhkh olan 
hedeftir. ihtiyac; sahiplerine yardnn etmek, fakir, miskin, borc;lu ve yol
da k~lrm§ yolcula:u;,\;ibi Z'ay1f insanlann elinden tutmak, bu hedefin en 
bariz noktalarmdan biridir. Bu s1mflara yard1m edip ellerinden tut
mak, onlara te'sir ettigi gibi, birbirine bagh bulunmas1 hasebiyle biitiin 
cemiyete de te'sir eder. Dogrusu ferd ile cemiyet i<;i<;e girmi§ du
rumdadlr. Belki cemiyet, ferdlerin meydana getirdigi topluluktan ba§ka 
bir §ey degildir. Ferdin §ahsiyetini takviye eden, maddi ve ma'nevi bii
tiin imkanlanm :geli§tiren her §ey, 1J.ic; §iiphesiz cemiyeti de kuvvetlen
dirir. ister farkma varsmlar, ister vannasmlar gene! olarak topluma 
te'sir eden her §ey, ferde de tes1r eder. 

Zekat, islam'da sosyal sigorta nizammm bir parc;as1d1r. Bu sigortay1 
Garb, dar bir c;erc;eve i<;inde anlaml§tlr. Bu c;erc;eve 'cte; aciz, kimsesiz 
ve fakir kimselere yardlm yapmak suretiyle bir gec;im sigortasl anla
yi§ld.lr. 

islam onu, derin ve gayet geni§ bir c;er<;eve i<;inde, maddi ve ma'nevi 
hayatm biitiin yonlerini kapsayacak §ekilde tamtm1§tlr. Edebi, ilmi, 
siyasi, savunma, cmayet, ibadet, medeniyet ve en son hayat sigortas1 
bu dairenin ic;ine girmekt.edir. Hayat sigortasma, yanll§ olarak sosyal 
sigorta a!d1 verilmi§tir. Bu manada sosyal sigorta, zekattan c;ok daha 
geni§ ve §iimullii bir nizamd1r. Qiinkii o, hayatm biitiin dallarma §amil 
olan muhtelif <;izgilerde ve be§eri miinasebetlerin bi.itiin ko§elerinde go
riinmektedir. Zekat, yalmz bu c;izgilerden biri olup §imdi sosyal giiven 
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lik ve sosyal sigorta denilen mtiesseselerin her ikisini de i~ine almak
tadir. 

Sosyal gtivenlikle sozyal sigorta arasmdaki .fark §Udur: Sosyal gti
venlige giren kimse, devamh olarak veya muvakkaten aciz kald1g1 za
manlarda kendini garanti altma almak gayesiyle oraya aidat oder. 

Sosyal sigortada ise, ferdler muayyen bjr prim odemeksizin, dogru
dan dogruya sosyal dengeyi devlet saglar. 

~u bir gen;ektir ki, bir sene zekat odeyenler, obtir sene muhtelif 
sebeplerle zekat alacak derecede fakir .d.iif?ebilirler.. Oyle kimseler de 
vard1r ki, daha once kenctilerine zekat vermek farz olmad1g1 halde 
fakir ve ihtiya~h olmakta devam ettikleri i~in zekat almaya devamli 
hak kazamrlar. i§te bu a~1dan miHalaa edildigi takdirde zekatm bir 
sosyal sigorta oldugu gortiltir. Bu yonli ile zekat, nafile sg,dakalara 
ihtiyac; kalmadan, sosyal sigorta yolunda atllan ilk aclund1r. 

Zekat, ferdin aczinden, sosya! sebeplerden ve be§erin, te'sirinden 
kurtulamayacagi umumi hallerden dogmas! dti§tintilen buttin ihtiya\! 
kap1lanm kaparni§hr. Zekat, ihtiya~ sahibi bl}tiin snuflata; bu Slmf
larm bedeni, ruhi ve ahlaki ~e§itli ihtiyac;larma §ami! bir sigortad1r. 
Mesela; islam, evlenmeyi tatmini gereken ihtiya~Iard.an saymi§tlr. ilim 
adamlanna laz1m olan kitaplarda boyledir. 

Bu sigorta, yal'mz mtisltimanlara mahst'ls bir sigorta olmay1p mus
ltiman devletin idaresi altmda y~aya.n btittin Kitab ehli gayr-i mtislim
lere de §amildir. Nitekim Hz. Orner, bir gun kap1 kap1 dola§lp dilenen 
fakir bir yahudiye, Beyt'til-Mal (Biit~e) den kendisine yetecek kadar 
maa§ baglatarak bunu, o ve benzeri kimseler i<;in bir ba§lang1c; yap
ffii§tL 

Hz. Orner ~am'a giderken hiristiyanlardan bir k1sm1mn ayaklan 
tizerine dikilip durduklanm gortince, onlara mtisltimanlann hazinesin
den maa§ baglanmasm1 emretti. 

i§te bu, Garb'm ancak yakm zamanda dti§iinebildigi sosyal sigor
tadir. Garb bunu, Allah nzas1 veya dti§ktinlere yard1m ic;in dti§tinme
mi§tir. Onda bu fikri doguran amil, ta§km ihtilaJlerle Sosyalizm ve Ko
mtinizm gibi zehirleyici ak1mlard1r. Nitekim ikinci. Cihan Harbi Bat1 
dtinyasma halk1 memnun etme ve istiklallerini devam ~ttirme dti§tincesi 
vermi§tir. - . 

Bu sosyal sigorta fikrinin ilk tezahtirii, 1941 senesinde vuku' bul
mu§tur. ingiltere ile A. B. Devletleri temsilcileri, 1941 senesinde Atlan
tik Andla§masi i~in toplanml§ ve bu toplant1da ferdler i<;in sosyal si
gorta te§kilatmm ger\!ekle§tirilmesini de karara baglami§tir. 

Fakirlerin haklanm zenginlerin pen9eRinden kurtarmak ic;in, dinin 
farz klld1g1, islam devletinin tanzim ettigi ve buna dayah olarak killt;-
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larm <;ekildigi sosyal sigo:rtay1 ger<;ekle§tirmek i~in islam'm bu devletleri 
as1rlarca geride b1rakmas1 hayret edilecek bir husU.stur. Bununla bera
ber baZl yazarlann, sosyal sigortay1 bulmamn i.istiinliigtinti Avrupa'ya 
irca' ettiklerini de gortiyoruz. Kendi tarihimiz ve mirrunnnz 'olan sosyal 
sigorta uierine ise toprak serpiliyor. Hi<; §tiphe yoktur ki sooyal sigorta, 
mi.islfunan htiktimetin vergi toplama ve 11arcama baklmmdan tizeririe 
dayanacag1 bir nizamd1r. Bu sigorta, ferdi iyilik veya nafile sadaka ka
bilinden olmaytp belli ba§ll bir haktlr. Mal sahipleri baklmmdan farz 
olan bir vergidir. Zekat; toplama ve tevzi bak1mmdan mtisltiman devle
tin dayanag1 olan bi.r vergidir. Ancak, zekat devamh olmas1 hasebiyle ka
nunlara dayah vergilerden ayr1 bir ~ellik arzeder. Htikumetler, zekat1 
ihmal edip aramad1klan zamanlarda Qa mtisliimanlann imanlan ve 
miisltimanhklan, ancak bunu mallarmdan aymp vermekle tahakkuk 
edebilir. Qtinkii Hz. Allah onu, kula, Rabb1m raz1 k1lmak, kendini ve 
mahru temizlemek i<;in farz k1lm1§tlr. Mtisliimarun onu goniil ho§lugu 
ve fakirlere eziyyetten hali olarak odemesi gerekmektedir. Zekat1 alan 
fakir de ortu, Allah'm kuluna ihsan ettigi rrialda kendisinin bir hakkt 
oldugu ve bu haktan otiirii gerekirse harbedilebilecegini bilerek ahr; 
zillet ve minnet altmda kalmaktan kurtulur. 

Mtisltiman toplum - iistad Behi el-Huli'nin dedigi gibi- sadece 
hissi degerleri ile degil ruhi degerleri ile Ummet vasf1ru haizdir. Bilakis 
ummetin temelinde, varhgm1 takviye eden ruhi ctegerler olmaks1zm 
hissi degerlerin bir k1ymeti yoktur. Bu sebeple islam'm zekata onem ver
digini, hafkma riayet edip, onu desteklemek maksad1 ile toplumun ma
lmdan infak yap1lmasm1 farz k1ld1~m gortiyoruz. Ma'nevi alem i<;in 
zekat, duygu alemi i<;in yemek- i<;mek gibi bir §eydir. islam, bu ruhi 
degerleri, zeka.tm verilecegi yerleri beyan eden ayet-i kerime'nin i§Aret 
e'ttigi §U U<;! esasta toplaffil§tlr : 

1) Toplumun ferdlerine tam bir hiirriyet tarumak : 
Kur'an-1 Kerim bu konuda kolelerin, kolelik zi!Jetinden kurtaril

malanmn mi.isliimanlar iizerine farz oldugunu ac;:1khyor. Kolelerin htir
riyete kcwu§turulmasi hususunda miisliimanlara, mallanndan belli bir 
miktan vermelerini farz k1lmakta, biitiin insanh~n ilk defa ogrendigi 
yiice bir te§ri'dir. Zekatm verilecegi yerlerden biri, Tevbe suresinin 59. 
ayetinde belirtilen koleler Slnlfldlr. 

2) Ferdlerin Ba~§ ve Miiriivvet Gayretlerini Toplum i<;in Hissi 
veva Edebi Menfaat Saglayan veya Olmas1 Muhtemel Qirkin Halleri 
Cemiyetten Uzakla§tlran iyilik Yoluna Sa.rfetmek: Ferdlerin, haytr 
severlikte hududsuz kudretleri ve topluma ait muhtelif hizmetlere kar§l 
kabiliyetleri varchr. Bu kabiliyetler, akll vergisi gibidir. Cenab-1 Allah 
onu bo§una yaratmaml§tlr; bilakis hayattaki v&.zifesini yerine getirmek 

Tefsir, C. VII F. 228 
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ve kendi varhgm1 tahakkuk ettirmek i~in yaratm1§tlr. Toplum, ihtiya~
lanm bu §ekilde giderir. Toplumda hay1r 'yapma azminin yaygm bir 
hale gelmesi, ~ama ehliyeti ve §eref olarak kafi gelir. Belki ferdlerin 
bizatihi varhklanmn kaynagmdan, canmdan, hazinelerinin en k1ymetli 
varhg1 alan paralan ve madenlerinin en §ereflisinden vermeleri,. onlar 
i~in iyilik olarak kafi gelir. Ve hayatta martalarm en §ereflisini bah§e
derek insanhg1 en iistiin k1ymet seviyesine yiikseltir. i§te bu, Allah'm 
insanhk i~in diledigi yiice orneklerden biridir. 

3) insandaki f1tratl tezkiye ic;i:Q., ozellikle Allah'a ula§mak ve ferdi 
hayattaki gayesine ula§tlrmak i~in gonderilen ta'limat ve inane; esasla
nna riayet etmek. Bu gaye; ayet-i kerlrrie'de '<Allah Yolunda» diye a<;Ik
lanan sm1ftlr. Allah yolunda mefhumuna giren ordu haz1rlamak, dii§
mana kar§I kendini miidafaa ve islam dini ugrunda cihad i~;in yapila
cak harcamalar, aslmda inan~lann korunmas1 ve bu ugurda ~arpl~mak
tan ba§ka bir §ey degildir. Bu ci!'lad, s1rf medeniyetle ilgili veya Allah ile 
alakas1 kesilen kuru bir vatan mefhumundan ibaret o1may1p aksine bu 

· sava§, her §eyden once Allah yolunda olan cihadd1r. Allah yolunda ya
pilacak en onemli cihad ise, inanglarm korunmas1, miidaf::~.asi, yerle§
tirilmesi ve hakimiyetinin devam ettirilmesi yolunda yap1land1r. (Yu
suf Kardavi, F1kh ez-Zekat, II, 879 vd.) 

Zekatm h;eclefi, senede bir 'kerre dola§an ve muvakkat gibi gorii
nen yard1mlarla yalmz fakirlige kar§I miicadeleye miinhas1r degildir. 
Zekatm onemli hedeflerinden biri de; miilk edinmenin esaslanm geni§
letmek, millk sahiplerinin adedini gogaltmak ve giic.lii, fakat ihtiyagh 
kimseleri, omiirleri boyunca kendilerine yetecek kadar varhga sahip 
alan zenginler s1mfma yiikseltmektir. 

Zekatm hedefi, imkanlann miisaade ettigi kadar fakiri zenginle§
tirip onu, ihtiya<; dairesinden imkan dairesine g1karmakt1r. Bu da her 
mesl~kten ihtiya~ sahibi alan kimselere, kendi i§ ve ihtiyaglarma ye
tecek kadar mal vermek suretiyle olur. Mesela; ticaretle ugra§Ip dara
lan ihtiya~ sahibine, daha ba§ka bir deyi§le esnaf ve san'atkarlara ser
maye, malzeme vs. te'min etmek, ziraatla ugra§anlara toprak ve top~ 
rag1 i§lemek i<;in gerekli arag vs. vermek gibi. 

i§te zekat bu §ekliyle biiyiik bir hedefin ger<;ekle§tirilmesine yar
d1mc1d1r. Bu hedef de fakirlerin say1lanm azaltmak, mal sahiplerinin 
adedini <;ogaltmaktlr. Bu, islam'm iktisadi ve i';timai alanlardaki en 
biiyiLl{ hedeflerinden biridir: Biitiin insanlarm, yeryiiziinde Allah'm 
kullarma emanet ettigi hay1r ve menfaatlarda ortak olmas1, hay1r ve 
menfaatm yalruz zenginler sm1fma hasredilip digerlerinin de bundan 
mahrum birakilm.amasi hedefi ... 

Yiice Allah §6yle buyuruyor : «Allah oyle bir Allah'tlr ki, yeryii-
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ziinde ne varsa hepsini sizin faydalanmamz ic;in yaratmi§tlr.)) Ayetteki 
hepiniz sozii, yeryiiziindekiler soziinii de te'kid olabilir, muhatab olan 
insanlar soziinii de ... Her iki te'kid manasma almaktan men'edecek bir 
karine bulunmad1gma gore mana §oyle olur: Yeryiiziinde bulunan her
§ey biitiin insanlar ic;in yaratllnn§ olup yalmz bir s1mfm faydalanmas1 
i;:in yaratllmi§ degildir. Bu nokta-i nazardan islam, gelir dagll1m1 ada
letini saglamakta ve toplumda mal sahiplerini birbirlerine yakla§tlrma
ya c;ah§maktadir. Bu · da zekat nizam1, harplerden elde edilen ganimet 
mallan ve diger mali imkanlarla tahakkuk eder. 

islam, toplumda muvazenenin kurulmasma ve s1mflann bir kis
mmi diger bir k1~mma yakla§tlrmaya gayret etmektedir. Kur'an-I Ke
rim'de ganimet mallanmn taksimi bahsinde bu noktaya ac;1kc;a i§aret 
edilmi§tir. 

islam; gii~, kabiliyet ve ilahi ihsanlarda dogu~tan bir farkhhgm 
neticesi olarak, imanlar arasmda ya§ama ve nz1k taksimindeki farkh
hgi ikrar ediyor. Bu ikrann mfmas1 : islam; zengini kendi haline bira
kiyor, i~tedigi gibi zenginligini artlrsm, servet iistiine servet kazansm; 
buna kar§Ihk fakirin de fakirligi artsm; siiriinsiin, bu vesile ile her iki 
s1mf arasmdaki mesafe uzay1p gitsin; zenginler toplum ic;inde kendile
ri ic;in ko§klerde ve villalarda ya§ayacaklan yazllnn§, nimet ve zengin
lige varis olan yiiksek bir tabaka olmaya; fakirleri de mahrumiyet ve 
s1kmtl ic;inde kuliibelerde oliime mahkum edilen bir s1mf olmaya bira
kiyor, demek degildir. Bilakis islam, hukuki te§riatlm, ameli nizamla
nm, te§vik ve tavsiyelerini iki s1mf arasmdaki mesafeyi yakla§tirmak 
i~in sarfediyor. 

Ben burada iki s1mf arasmdaki mesafeyi yakla§hracak sebepler
den bahsedecek degilim. Ancak, aralarmda bariz bir ilf§ki olmas1 itiba
nyla zekattan bahsedecegim. \;iinkii zekat, zenginden ahp, fakire ver
mek ameliyesidir. 

((0 Allah ki, sizin ic;in yeryi.iziinii miisahhar k1ld1. 0 halde yeryiizii
niin etrafmda gezin de Allah'm nzkmdan yeyiri.ll (Miilk, 15) meilindeki 
ayet-i kerime'nin c;agnsma uyarak faydalanmaya hazir olan yeryiizii
niin c;evresinde qola§IP vadilerinde nz1k arayan; ziraat, san'at, ticaret 
veya c;e§itli i§ kollarmda . c;ah§an ve gayret sarfeden, giic;leri yettigi ka
dar yerde ve gokte Allah'm verdigi Biitiin . nimetlerden faydalanarak 
ferdleri miikemmel bir §ekilde c;all"§an saglam bir islam cemiyetini dii
§iinecek olursak; boyle bir cemiyette servetlerine zekat vermek farz olan 
giic;lii miikelleflerin nisbeti ne kadar olur acaba? ... 

~iiphesiz nisbet, cidden biiyiik ve boyle kimselerin S£l.yiSI da fazla 
olur. Aczinden dolay1 c;ah§mayan, yahut aile ferdlerinin c;oklugu ve ge
lirin azhg1, kendilerini acze dii§iirenlerin saylSl da daha az olur. 
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Toplumun biinyesini sarsan, bilerek veya bilmeyerek temelini Yikan 
. en biiyiik atetlerden biri de bir tarafta fahi§ bir servetin, diger tarafta 
§iddetli ibr fakirligin, bir yanda bol miktarda pararun, ote yanda giin
liik nzkrm te'min edemeyen dii§kiinlerin; bir tara>fta ~ok yemenin ver
digi zahmetten §ikayet ederek ellerini gobekleri karru iizerine koyanla
nn, obiir tarafta koiD§ulannda a~hgm verdigi IZdtrabtan §ik~yet ede
rek elini bOgrune koyanlann; bir yanda ihtiyacl olniadlgl halde fazla
dan bo§ olarak bekletilen muazzam k6§klere sahip olanlann; obiir yan
da koimjulan arasmda kendisi, zevcesi, ana-babas1 ve <;ocuklan ile bir-

. biri iizerinde istif halinde ya§amaya mecbur kaldtklan bodrum katlan, 
gece kondulann bulunmas1d1r. 

Zekatm hedefi, bu insanlan birbirinden uzakla§ttran ve toplumun 
ag1z tad1m bozan s1mf farklanm ortadan kald1rmakt1r. Zekat, en azm
dan bu kendine uygun tarzda ya§ama imkam bulamayan fakirler Slru
fmm sokaklara dokiilerek kendini hissettirmesini onler. Bundan da:tia 
onemlisi; islam, fakirlerin zengiriler stmfum yakla§malanru saglaya
rak onlan orta sm1f haline getirmeyi hedef almas1d1r. (Yusuf Kard~vi, 
Ftkh ez-Zekat, II, 887 vd.) 

Ferd A<;tsmdan Zekatm Onemi : 

!nsanlar, dim ve ahlaki miieyyidelerden uzak 'Ya§ayamazlar. Bir 
an i~in bOyle ya§adiklanm dii§'iinelim, o takdirde cemiyet ferdlerini 
derhal menfaatlar ve §ahsi kaprisler kaplar; paraya ve maddeye kar§l 
biiyiik bir seVIgi ve bagllhk duygusru belirir. Maddeye kar§I beliren bu 
baghllk, zamanla insaru maddeperestlige kadar 'gOtiiriir; en igren~ ko
tiiiiikleri adet haline getirir, en gaddar c;inayet ve zllliimleri i§lettire
rek, toplum i~fn en biiyiik felaketleri haz1rlar. 

Ferdlerin, bu ihtiraslanm yenebUmeleri ve mala kar§I beliren a§ln 
sevgilerini cemiyet hizmetine dondiirmek su.retiyle onlan harca.malara 
ah§tlrmak i~in, Yiice islam Dini, miislUman zenginlere nakit parala
nmn k1rkta birini (% 2,5), toprak mahsullerinin onda birini ve hay
vanlann belli nisaba gore, belli bir k1smtm, Kur'an-1 Kerlm'de beyan 
buyurulan yerlere vermelerini emretmi§tir. 

Zekat miktan ise, mallarm cinslerine gore degi§iktir. Biitiin mal
larla toprak mahsullerinden ve diger kii~iik ve biiyiik ba§ hayvanlar
dan alman zekat miktan, biiyiik bir yekun te§kil eder. Bunlar geregi 
gibi tevzi edildigi takdirde, ilahi tekeffiil k1smen yerine getirilmi§ olu
yor. ' Dolaytsiyla kul, Rabbma kar§l, mal nimetinden otiirii §iikiir bor
cunu eda eder. Her nimetin bir §iikrii vardtr; maim §iikrii de vermektir. 
Lisan ile yaptlan §iikiirle maim §iikrii eda edilemez. Zekat, maim §iik
riine a~1lan bir, kap1d1r. 
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Zekat, toplumun iktisaden geli§mesine buyuk ol~U.de yarchmc1 ol
dugu ·i~in, sosyal dengeyi sa~lar; cemiy,ette bir orta s1mf te§ekkti.l et
mesine 8.mil olur. iktisa.di gu~ler; iyi degerlendirildigi takdirde, cemi
yette bir refah husule gelir. Bu refah; iktisadi krizlerin duzelmesine, 
dolayiSiylli fakir ve dti.§kun kimselerin azalmasma ve s1mf mucadelele
rihin .son bulmasma vesile olur. Refah ivinde ya§ayan bir toplumda 
k1skan~hk, hirs1zhk, anaf§i, soygun,_ mal ve can dU.§manll~ gorulmez; 
hakh davalann batll savunuculan, hakh kthgma burundurdti.kleri fi
kirlerini yaymak i~in ne bir ag1k kap1 ve ne de anar§i doguracak bir or
tam bulamazlar. Boylece fikirleli ve davalan iflas eder. 

Son zamanlarda islam cemiyetlerinde meydana gelen kan§Ikhklar, 
ihtilaller, anaf§i hart!ketleri ve i9timai bozukluklar, fikir adma i§lenen 
bir9ok cinayetler, ahlaks1zhklar, mal ve servet dti.§manligi, Komunizm 
propagandas1 ve bu nieyanda silahh hareketler: mti.sluman ~ir cemiyette 
islam'm en muhim iktisadi emirlerinden biri olan zekatm verilmemesi 
sonucu, mallann temizlenmemesi ve zenginlerin bu muhim emir kar
§Ismda. gev§ek davranmalanndan dogan ~luklardan faydalanarak ce
miyetin i~ine sizmi§tlr. K1sacas1, i~timai ve iktisadi bozuklUklar, zengin
lerin ellerindeki malllann kirlerinden dogmll.§tur. 

· Butu.n dunyada ve umumiyetle islam memleketlerinde gorti.len bu 
krizler, iktisadi a91klardan s1zan islam di§l fik~r cereyanlan, mti.slti.man 
memleketlerinde ne kadar tutunm~ ve ne kadar yay1lma isti'dad1 gO&
termi§Se, bunun birinci derecede mes'Ulleri .musluman zenginler, ikincj 
derecede din alimleri, U.9iincu derecede yoneticilerdir. 

Zekat, bu a91dan mutalaa edildigi takdirde, ferdi ve elindeki ma~Im, 
dU.§manlik, k1skan9hk, anar§i ve h1rs1zhk gibi pisliklerden temizleyerek 
insanlarm mahm da, camm da emniyet iginde bulunt'lurur; mal sahip'
lerinin, mallarmdan huzur i<;:inde faydalanarak can ve mal emniyeti 
ic;inde gonUl ho§lugu ile ya§amalanm te'min .e::ier. 

Butiin mal sahipleri, mallanmn zekatim muntazam olarak odeyip 
di.ger yatmm ve harcamalarda cemiyetin menfaatlarml da g()z onti.nde 
bulundurarak hareket ettikleri takdirde, bu . emniyeti kendUeri saglailll§ 
oluriar. Mall .tehlikeye dti.§'iiren, r-Aaim sahibinden ba§kasl degi:}di.r. 

Zekat, cidden az1msanmayacak bilyti.k bir meblag te§kil eder. Yal
mz paradan d~il, yukanda miikerreren b~lirtildigi ve ilerde de mufas
sal olarak a~1klanaca~ gibi, gelir te'min eden biitti.n mallardan, ye~ltl 
kaynaklan ile toprak mahsulleri.nden, hatta baklagillerden dahi alm
digi dii§iinti.liirse; senede milyarlarca lira degerinde zekat toplamak ve 
bununla bir~ok a~lk delikleri tlkamak miimkiindiir. Zekatm verilecegi 
yerler bahsinde de a~Iklanacag1 · tizere·, bu miktarm sekiz s1mfa tevzi 
edilme.si gerekir. Bu sm1flardan biri de «Allah yolunda ll ba§hgm1 ta§Ir. 
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Bunun manas1 c;ok geni§tir. islam cemiyetlerinin kalkmmas1 ve bu ve
sile ile yabancl esaretinden kurtulmasl, birinci derecede Allah yolunda 
olma vasf1m haizdir; t;iinkii miisliimanlar i<;in en feci durum, miislii
man olmayanlara boyun egmektir. Bundan kurtulmak i<;in de mutlaka 
kalkmmak, sanayile§mek zorunlulugu vard1r. Bu kalkmma, miisliiman
lar .ic;in en biiyuk· ve c;etin harplerden biridir. Zekat mallanndan, her 
sene yiizlerce fabrika kurmak, .:;all§acak durumda olup da i§ sfthas1 
bulamayanlar i<;in geni§ Olc;iide i§ sahalan ac;mak miimkiindiir. islam 
cemiyetlerinin birkac; sene bu §ekilde gayret gO.stermeleri, iktisadi ba
g,.msizhgi elde etmek i<;in kafidir. Bu sa:yede fakirlik onlenir; cemiyet 
i<;indeki hastahklar tedavi edilir; mal da, sahibi de her tiirlii dii§man
hklardan, kotii baki§lardan korunarak ma'nevi kirlerden temizlenir. 

Miifessir Muhammed Abduh, bu ayet-i kerime'nin tefsirinde §6yle 
diyor : Zekat; mal sahiplerini cimrilik, dii§kunliik, alc;akhk, fakirlere 
kar§l kalb. katlhg1 ve buna bagh biitiin kirlerden temizler. Mal sahiple
rinin nefislerini de haYir kazanmak ve berekete nail olmak suretiyle 
yiikseltip bu vesile ile hem dilnya, hem de ahiret saadetine ul~tmr. 
Burada temizleyen Hz. Peygamber: temizleme arac1 da zekattlr. Tezkiye, 
biiyiimek manasmda bir miibalaga sigastdir; zirai mahsullerle benzer
lerinin biiyiimesine i§aret ediyor. (Zekat, bliyi.ik bir hamle ve hareket 
oldugu ic;in mah biiyi.itiir. Yukanda da belirtildigi iizere fabrikalarm 
kurulmaSl Ve i§ sahalanmn at,;Ilmasl,. bu biiyi.imenin gi.izel 6meklerin
den biri olabilir.) 

Nefsin tezkiyesi ise, bilfiil . Allah'a nisbet edilir. Qi.inki.i Cenab-1 Al
lah, yaratan, takdir eden ve kulu, kendini temizleyecek i§ler yapmaya 
muvaffak k1land1r. Nitekim bu babta §6yle buyuruyor : 

<<Eger i.izerinizde Allah'.m fazli ve rahmeti bulunmasaydl, hie; biri
niz temize c;1kamazd1; fakat Allah, diledigini temize c;1kanr.n (Nur, 21). 

Tezkiye, Hz. Peygamber'e de isnad edilir; .:;iinki.i o, nefisleri tezkiye 
edip mertebelerini yi.ikseltmek i.izere, Allah'ln buyruklanm beyan eden 
kavli ve fiili . si.inneti ile mi.i'minlerin terbiyecisidir. 

Tezkiye, bazan da kula nisbet edilir; · c;i.inki.i kendisi fail durumun~ 
dad1r. Allah onu, nefsinin temizlenmesine . ve yiikselmesine sebep kil
mi§tlr. Bu sebep, zekat ve benzeri haYirh i§lerdir. Kulun nefsinin tez
kiyesine i§aret e~en ayet-i kerime'nin meali §6yledir : «Nefsini temiz
leyen kurtulmu§, azd1ran da ziyandad1r.>> (~ems, 9 -10), «Kendini temize 
<;Ikaran ve Rabbmm ad1m amp ta namaz k1lanlar kurtulmu§tur.l> (A'la., 
14, 15). 

«Onlara dua et» mealindeki ayet-i kerime'nin manas.; Ey Peygam
ber! Zekat verenlere dua et ve §efkat edip onlarm giinahlanmn ortiil
mesini iste; .:;i.inkii senin dua ve istigfann onlar ic;in bir huzurdur. Bu 
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sebeple giinah i§~eyip tevbe ettikleri zaman, i~lerindeki 1zdlrab giderek 
tevbelerinin kabul edili§i dolaytsJyla kalbleri tatmin olur; zekat ver
dikleri zaman da, onu bizzat senin alman sebebiyle kabul ·edildiginden 
emin olarak feraha kavu§urlar. (Re§id Rtza, Tefsir el-Menar, XI, 24). 

islam dini, miisliiman ferdin, mali ve iktisadi alandaki kanunlara. 
riayet etmekle miikellef oldugunu bildirir. Ferd, ya§ad1g1 toplumda can 
ve mal emniyeti i~inde hayat siirebilmesi i~in, devletin koydugu ver
gileri noksans1z odemek zorundad1r. Devletin vergileri, kanunlar ve 
prensiblerle tahdid edilmi§tir. Gerektiginde devlet, agu vergiler yiikle
mek zorunda kahr. Bu durum kar~Ismda ferd, ya hileye ba§vurup rna-
11m vergiden ka~Irmak veya hi~ vergi Odernemek ister; hatta tamamen 
vergi odemeyebilir. Bu gibiler pek GOktur. 

Zekat veren bir miisltiman ise, kuru§u kuru§una, hatta fazlas1yla 
hesab ederek malmm zekatlm Odemeye ah~km oldugundan, devletin 
yiikledigi mali miikellefiyetlerde de aym disiplin ruhu ile hareket et
meyi vicdani bir bor~ bilir. Ticari ahlaka sahip oldugu ic;in vergi ka~Ir
maz. Vicdam buna mani ol ur. 

Hulasa zekat, ferdi ticari ahlak bakunmdan egiterek disipline so
kar; diger mali sorumluluklarda da di.\riist hareket etme i'tiyadlm bah
§eder; miisliiinanm aym zamanda iyi bir vatanda§ olmasm1 te'min eder. 
Boylece zekat veren miisliiman bir zenginin, vergisini odemesi de ga
ranti edilmi§ demektir. 

Bir milletin, varhgm1 devarn ettirebilmesi iGin ferdlerinin iktisadi 
meseleler hakkmda bilgi· sahibi olmas1; mali giiciin bag1ms1zhk sava
§mdaki roliinii kavramas1 icabeder. Devlete 6denmesi gereken bir ku
ru§un ihmalinden dogacak c;oktintii v~ biiyiik tehlikelerin milli biin
yede yapacag1 tahribatl miidrik olmas1 gerekir. 

islam dini diger dinlerde g6riilmeyen zekat gibi mali bir ibadeti 
miisliimamn miisliiman kalma §artlarmdan biri saymakla' ona, mali 
konulardaki devlet emirlerinin onemini de tamtmaktad1r. Zekatm Al
lah'a kar§I bir ibadet olarak vaz'edilmesi, onun ne derece biiyiik bir 
onemi haiz bulundugunu gostermektedir. Zekatlm Odemeyen bir zen
gin, diger emirleri yerine getirse de miisliimanhgmi ikmaJ edemez. 
Onun tam bir miisliiman olmas1 ic;in bu mali emri ifa etmesi gerekir. 
Zira zekat vermeyecegini ilan ederek isyan eden bir mii'mine kar§I dev
let harb ilan ediyor. 

Zekat veren mii'min; kalkmma ve faydah i§ler ba§armak zorunda 
olan devletin, iktisadi giice sahib olma, dolaytsiyla diger rakib millet
Jere iistiin gelme mecburiyetinin §Uuruna varrni§ bir vatanda§tlr. Boyle 
mii'min, zekat gibi devlete maddi gii~ te'rnin eden diger emirleri de 
onemseyerek bu emirlerin gerQekle§tirilmesinde ihmalkar davranmaz; 
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hilakis trutbik edilmelerinde yar·d1mcl olur; bilir ki, bu emrin ihmali 
devletin ~okmesine, zayJflayarak ba§kala11mn oyuncag1 haline gelme
sine ve toplumda iktisadi problemlerin dogma.'3ma sebebtir. T§te zekat 
miis!Umaria bu §Uuru da a§Ilar. 

Buraya kadar zekatm onemini, veren a~1smdan ele ald1k. Ve yapa
bHdigimiz kadanyla a~Ikiamaya. t;ah§tik. Aym konuda daha geirl§ ara§
tmnalar yap1ldig1 takdirde daha mil,kemmel izahhtr yapmak miimkiin 
oldugunu belirterek bu fash kapatalrm. Ve zekatm, al!in ~ISmdan ·one
mini at;Iklamaya ~ah§ahm : 

!slam; insanlann b<?lluk i~irtde refaha kavu§~aklan, yerle gogiin 
bereketlerinden faydalanacaklan, ba§lan iistunden ve ayaklan altm
dan nz1klar elde edecekleri; it;inde, giiven hissedecekleri giizel ve miiref
feh bir hayat siirmelerini ister. Hz. Peygamber, diinya miltlulngu konu-
sunda §6yle buyuruyor : ~ 

Dart §ey, ki§inin mutlulugunu saglar: 
. Saliha bir hamm, geni§ bir mesken, lyi bir kom§u ve kolay binile

bilen bir binek. 
Dart §ey de mutsuzluktur : . 

· Kotii bir koffi§u, kotii bir hamm, kotii bir binek ve dar bir mesken. 
Evet, !slam insanlann zenginle§erek mutlu olmalanm ister, hi~ bir 

§ekilde fakirlikle mes'ud olmalanm istemez ve tavsiye de etmez. Hu
·susiyle !slam'm fakirli~e kar§I a~tlg1 sava§ ~ok biiyiiktiir. !slam, fakir-
ligi ~irkin gormii§tiir. · 

, !slam nizam1 ile diger diinya nizamlan arasmdaki fark §Udur : 
Maddeye bagh nizamlar, sadece kann doyurmaya ve cinsi arzulan tat
mine ehemmi:yet verir; maddi menfaat dairesinden oteye ge~niezler. 
Diinya nizamlanmn hedefi ve yeryiiziindeki hayal cenneti, refah olup 
ondan ba§ka bir cennet haya.Ii ve ideali yoktur. 

!slam nizam1 ise, zenginlik ve refahtan ba§ka 6nemli bir gayeyi · 
hedef ahr. au hedef, insanlann ruhlan ile Rablanna yiikselmeleridir. 
RIZik ve ekmek miicadelesinin kendilerini, Allah'1 bilmek, O'na ,giizel 
bii: §ekilde baglanmaktan me§gul etmemesi, daha hayJrll ve daha de
vamli bir hayata kavu§ma arzusu insam bu hedefe getiiriir. 

!nsanlar, kendileri ve c;oluk ¢ocuklanmn nzk1m bol miktarda te'min 
' \ 

etme imkamna sahib olunca, hayatlanndan memnun olarak, kendilerini 
zillett.en kurtanp korkulard~n emin k1lan Rablarma kar§l huzur i~inde 
ibactete yonelirler. tslam'm fakirligi kotiiledigine, zehginlik ve miiref
feh hayah ovdiigiine; Allah'm ~suliine onu zengin k1lmakla sitem et
mesinden daha kuvvetli bir delil bulunamaz. Yiice Allah §5yle buyu-

. ruyor : ((Rabbm seni yoksul bulup zengin etmedi mi?)) 
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· «Hat1rlaym ki bir zarnanlar siz yeryUziinde azllktmtz, zaylf sapllr
dmiz. insanlann sizi tutup kapmasmdan korkuyordunuz. Size ev-bark 
verdi, yardtffilyla destekledi ve temiz §eylerden nziklandirdl.» (Enfal, 
26). 

Pe)'lgamber Efendimiz de bir hadis-i §erif'te §oyle buyuruyor: Ey 
Allahim! Senden . takva, iffet ve zenginlik isterim. 

Kur'an-1 Kerim, fakirlik ve dar gegimi kafirler ve asiler igin diin· 
yevi bir ceza yaptl~ gibi, zenginlik ve miireffeh hayatl da salih miislii· 
manlar 'ic;in bir miikafat yapmi§tlr. Yiice Allah'Imiz bu noktaYI i§~re
ten §Oyle buyuruyor : ((Erkek olsun, kadm olsun kim inand1g1 halde iyi 
bir i§ yaparsa, muhakkak onu miireffeh bir hayat ile ya§ataca~z. '> · 

(Nahl, 97), ((Eger o memleketlerin ahalisi, inamp Allah'~an korksalard1, . 
§iiphesiz onlara gokten ve yerden bereket kap1lanm ~ardtk.» (A'raf, 
96), crKim Allah'~ korkarsa ona, (darllktan) «;1k1§ yolu ihsAn eder ve 
ona, ummadlg1 taraftaQ. nz1k verir.>> (Talak, 2-3), ccKim, Benim zikrim
den (Kur'an'Imdan) yiiz ~evirirse, onun ic;in dar bir gec;im vardtr. Ve 
k1yamet giinii onu, kor olara.k ha§redecegiz.>> (Taha, 124). 

Ayet ve hadislerden anla§1ld1gma gore; tasavvufta fakirligin oviil
mesi, ona bti sahada geni§ ol~iide yer verilmesi; bunun aksine zengin
ligin kotillenmesi ve halkm ondan sakmdmlmas1, Fars Manicheistleri 
ile Hind mistikleri ve h1ristiyan rahiblerinin ortaya attlklan fikirlerden 
ba~a bir §ey degildir. Bu fikii-ler, her Hiii.ite- islam'a di§ardan sokulmu§ 
fikirlerdir. . . · 

l§te bu sebeple. Cenab-1 Allah, .·zekat vermeyi farz k1larak onu is
lam'm esaslanndan biri yapml§tlr. Z~t,." zenginlerden ahmp fakirlere 
verilir. Onunla f8.kir1er; yemek-i~mek, giyrnek, ~sken ve evlenmck 
gibi, ilim adamlanna gore, . insanm miibrem ihtiya~lanndan oldugu ka
bwl edilen hayati ihtiyac;lanm te'min ederler. 

Fakir, zekat sayesinde hayata katllma imkanma sahip olur ve AJ
lah'a itaat yolunda O'na kar§I olan vazifelerini kalb huzuru i~inde ge
regi gibi yerine getirebilir, kendisinin cemiyetin diri bir uzvu oldugunu, 
i§e yaramaz bir varllk olmadtgmi, insan cemiyetinde kendisine itibar 
edilen kimse oldugunu, elinden tutulup ona iyi bir §ekilde muamele 
edilerek sitemsiz ve eziyetsiz yardtm ellerinin uzatlldigim anlar. Hatta 
devlet elinden ve zekat miiessesesinden zekat almak suretiyle §ahsiyeti 
rencide olmaz ba§I dik, §erefli. bir §ekilde ahr. Qiinkii o, kendine aynlan 
oz mahm ahyor. 

· Fakirin, cemiyette zayi' olmadtgm1, 'toplumun kendisine onem ver
digini ve haklarma riayet ettigini bilr.o.es!, onun §ahsiyeti baklffilndan 
biiyiik bir kazanc;tir. Yalmz bl.r §Utlr, biitiin miisliiman cemiyetler i~in 
kii~iirnsenmeyecek bir servettir. 
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Hz. Peygamber bir hadis-i §erif'te §oyle buyuruyor: Veren el, alan 
elden daha iisttindtir. 

Zekat, zannedildigi gibi fakirleri tembellige sevkeden bir fariza de
gildir, bilakis ~ah§maya te§vik eder. insan i~in en zor §ey, ba§kalanna 
muhtac; olmak, yabanc1ya el a~1p ~ahsiyetini rencide etmektir. Bir kimse 
ald1g1 zekat ile her ne kadar ihtiyacm1 kar§Ilasa da., kendini minnet 
esareti altmda kalma ve ba§kalarma ytik olarak §ahsiyeti zedelenme 
halet-i ruhiyesinden kurtaramaz; onda bir azim duygusu belirmege ba§
lar. Veren elin, alan el~en daha tisttin oldugunu fiilen idrak eden bu 
mi.isltiman, vakanm korumak, cemiyet i~inde §erefli bir mevkie otur
mak ic;in mutlaka c;ah§IP kendi nzkm1 kendi te'min etmege, topluma 
ytik olma zilletinden kurtu.Imaya gayret eder; yap1lan yard1mlan, be
davadan ge~inme vesilesi edinmeyip, bunu bir basamak yapmak suretiy-

. le dtinya varhgmdan nasibini alma yollanna ba§ vurur ve alrurun teri 
ile kazanmak zevkinden hisseyab olur. Peygamber Efendimiz bu konu
da §Oyle buyuruyor : 

Kimse, kendi el emeginden daha hay1rh bir yemek yiyemez. 
Zekat bu manas1yla dti§tintildtigi.l takdirde, fakir kimselerin kalkm

masmda biiyi.lk rol oynayan miihim amillerden biri oldugu anla§Ihr. 
Zekat sayesinde ferd, hem kendini ihtiyac; ve zaruretten kurtanr, hem 
ba§kalanna ytik olmaktan kurtulur, hem de ~ah§ma azmi kam~1Ian1r. 

Zekatm onem.li faydalanndan biri de, fakirin k1skan~llk ve kis
kanc;hktan dogan dti§manhk duygulanm korleterek maim ve mal sa
hibinin giivenligini saglamasidlf. 

Diinyevi nimetlerden bolca faydalanma imkanma sahip olan bir 
zengin mtisliiman ile, bu imkanlari bulama.yan fakir bir kom§usunu 
dii§tinelim. Eger imkans1zhk sebebiyle c;ah§mayan veya hie; bir giinalu 
olmadl~ halde . geri kalmi§ cemiyetin umumi gidi§i i~inde fakru zaru
retle k1vranan, · bor~ tistiine bor~ yaparak hayat1ru siirdiiren o fakir, 
zenginden yard1m goriirse, ona kar§I sevgi ile baglamr; servetinin ge
ni§lemesi ic;in duac1 ve yard1mc1 olup k1skanc;hk ve dii§manhk duygu
lan kaybolur; onu mal sahibine dii§man etmek ic;in harcanan ~abalar 
da bo§a 'gider; hi~ bir ak1mm te'siri aitmda kalmadan imamru korur. 

I 

Giiniiiniizdeki anar§ik olaylar, k1skan~hk, mal ve servet dii§man-
hgi, ozellikle aristokrat muhitlerde s1k s1k rastlanan hlrsizhk ve adam 
ka~Irma olaylan, zekatm cemiyet hayatma uygulanmadigi ve sosyal 
adaletin ger~ekle§otirilmedigi toplumlarda · meydana gelebilecek tehli
kelere ve c;okiintiiye giizel bir omek te§kil etmektedir. Zekiitm hayata 
uyguland1g1 bir cemiyette, ferd ve cemiyet huzur ve giiv~n ic;inde bulu
nur. Hi~ bir kimse malmdan ve canmdan asia endi§e duymaz. 
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Zekat vermekle miikellef olan zenginler, zekatlanru kendileri tevzi 
ettikleri takdirde, onu verecekleri fakir bir miisliiman bulup teslim 
etmedik<;e borGtan kurtulamazlar. Fakirlerin ~ok oldugu ve zekatm fa
kir ferdlere verilmesinin luzumu belirdigi zamanlarda, zengin kimse 
bir fakir bulup ona ze_kat vermekle miikelleftir. Fakir, zenginin bu 
mes'uliyetini kaldmyor. Bu konuda Fahreddin Razi ~oyle diyor : 

Zenginin, zekat verecek bir fakir bulmaya mecbur edilmesi §U ma
naya gelir : Cenab-1 Allah, guya fakire ~oyle der: Ey fakir! Ben seni, 
her ne kadar bin;ok mal ve nimetlerden mahrum ettimse de, zengini 
sana bor~lu kildim. Zengine de her ne kadar c;ok mal verdimse de, Ben 
onu senin pe~inde ko§maya mecbur kildim. Sen zenginin zekatiru kabul 
ederek onu cehennem ate§inden kurtarmakla, kendisine ikramda bulun
mu§ gibi oluyorsun. Ey fakir, de ki : Diinyada kotiilenmekle arctan, 
ahirette de azabtan kurtarmakla ashnda belki Ben sana ikram ediyo
rum. 

Bu a~Iklamaya gore; fakir, cemiyette zenginlerin ibadetlerinin ka
buliine medar bir uzuv olmasi sebebiyle k1ymet ve itibar sahibi olur. 

Toplum A~Ismdan Zekatm Onemi 

Zekat, miilk isteklerinin c;atl§masmdan dogacak dengesizligi gide
rerek muvazene te'min eder. Ne tamamen mal sahibinin miilkiyetini 
yok eder, ne de tamamen elinde birakarak fakirlerin de onu edinme
lerine mani olur. 

( ................ ...... .. ) 
Zekat goriinii§te her ne kadar mali bir nizam ise de, aslmda inan~, 

ibadet, ahlaki degerler, yonetim, cihaddan ayn olmadigi gibi ferd ile 
toplum, hayat ile ya§ayanlardan ayn bir unsur da degildir. 

Zekat, cemiyette malm varllkh s1mflardan daha fakir s1mflara ak
tarumasml, dolayisiyla orta s1mfm c;ogalmasm1 te'min eder. 

Toplumda malm, yalmz zenginler elinde dola~ma~n; zengin s1rufm 
daha zengin, fakir s1rufm da daha fakir ve muhta~ duruma dii§mesini 
gerektirir. Halbuki Cenab-1 _Allah mali yalmz bir sm1fm faydalanmasi 
ic;in degil, biitiin insanlann faydalanmasi ic;in yaratmi§tlr. Allah'm ih
san ettigi maldan biitiin insanlann faydalanamadig-I, daha ba§ka bir 
deyi§le, s1mf farklanrun ortad~m kalkmad1g1 cemiyetlerde para mut
luluk getirmez, belki huzursuzluk konusu olur. islam dini bu s1ruf fark
lanmn ortadan kalkmas1 ve cemiyette orta s1mfm ~ogalmas1 i~in etkili 
bir tedbir alarak, zenginlerin elindeki varhktan, ihtiyac; sahibi olan, 
c;ah§amayan veya c;ah§ma kudretine sahib oldugu halde gerekli sermaye 
te'mininden mahrum olan kimselere, mallarmm bir k1smm1 vererek on
larm mertebelerini ve gii~lerini yiikseltmeyi 6ng6rmii§tiir. 
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. . 
<;ok kimseler vard1r ki i§ yapabilecek kabiliyete sahib oldukla.n hal-

de sermaye bularnadiklan i~in bir i§ kuramamaktadirlar. <;unku ser
mayesiz bir i§ kunnak ~og·u zaman mtimktin degildir. i§te zeka:t, az da 
olsa bu sermayeyi elde etme imkamm verir. ileride zekat miktan,mh · 
ta'yini bahsinde de belirtilecegi gibi, Hanefi mezhebine gore bir fakire 
nisab miktan veya daha fazla zekat vermek mekruhtur. Nisab miktari 
96 gram altm veya bu altmm Hz. Peygamber devrinde satm ald1g1 ya 
40 koyun, ya 30 sigtr veya 35 devedir. Bugtin 40 koyunun kar§Illgr, 
kti~Uk bir i§ ~evirmek i~in normal bir sermaye sayllabilir. 39 koyun kar
§lhgtnm fakire verilmesinde ad1 ge~en mezhebe gore bir beis yoktur. 
Fa.kire verilebilecek en ~ok zekat miktan 39 koyun olabilecegine g6re, 
giintimti:zd.e bu miktar koyunun tanesi 400 lira hesab1 ile 15600 T.L.dir. 
Bu miktar ise, bir kimseye basit bir sermaye demektir. KaldJ. ki, diger 
mezhebler nezdinde durum daha da degi§iktir. f;limdi · onlardan da biraz 
bahsedelim. 

imam f;lafii ve imam Ebu Yf1suf'a g6re, fakire nisab miktan zekat 
vermekte bir mahzur yoktur. Nisab miktanndan fazla vermek ise mek
ruhtur. 

Hanbeli mezhebine gore ise fakire ne ~ok, ne de az ama tam ihti
yaci kadar zekat vermek caizdir. 

imam Malik, verilecek zekat miktannda bjr tahdid koymuyor, bunu 
ictihada b1rak1yor. Ona gore zekat verirken cemiyetin ve cemiyet i~in
deki fakirin durumunu, zekatm verilecegi diger s1mflan da nazar-1 iti
bara alarak verilecek zekat miktanm tesbit etmek gerekmektedir. Eger 

· fakirlere vermek daha )llararh ise, toplumdaki fakirlerin mikta.nna gore 
zekat verilir. 

'imam MaJik'in bu gorti§tine gore, fakire verilecek zekat miktanmn 
s1mn yoktur. Gerekitigi zaman bol miktarda verilebilir. Zekatm toplum 
a~ISmdan · sagladrgt faydalan daha gtizel aksettirmesi bakrmmdan bu 
gorii§, diger ii~ gorti§ten daha kuvvetli ve tercihe §ayan goztikmektedir. 

. Buna gore, daha da serbest hareket ederek, durum miisait oldugu 
takdirde bir kimseye, onu miikemm,el bir i§ ' sahibi yapabilecek kadar 
zekat vermek · miimkiin olmaktadir. Zekat muessesesini bu yonti ile 
dii§iindugiimuz takdirde, toplumcta· muazzam bir hareketlenme meyda
na getirmege ~ok miisait oldugunu gorurtiz. Bu haliyle zekat; cemiyet
te Siruflar arasmdaki qati§mayt dti§iirerek bir ali§-veri§ husUle getirir; 
smlf farklanm yok eder. Ust s1mflann dti§kiin s1mflara tazyikleri aza
hr; alt sm1flann da mukavemeti ~gahr. Boylece cemiyet i~indeki ~a
h§malar onlenerek bir huzur teesstis eder; her ttirlii e§kiyahk ve anar
§inin tiredigi zemin onlenerek t~Iafi edilir. 
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Toplumda orta .sm1fm ~alm.as1, piyasada rahathk-meydana ge
tirir. Mal yalmz · bir s1mfm esiri olm.aktan kurtularak fakirlerin de satm 
alma giic;:leri c;:ogahr. S1rf zenginler degil, biitiin cemiyet ferahllk ic;:in
de, s1kmtlya dii§m.eden istedigini ahp yiyebilm.e, istedigi gibi ya§ayabil
m.e imkanma kavu§ur. Maim yalmz zenginler elinde dola§masm1 kma
yan §U ayet-i kerime, bizlere bu konuda 1§1k tutm.a~tad1r : 

((c€ma1:>-1 Allah'm, Peygamberine, kafir mem.leketlerin ahalisinden 
ihsan ettigi ganimet mallan; Allah'm. Peygamber'in, akrabasmm, ye
timlerin, yoksul ve yolculann ha-kk1d1r. Ta ki .mal, sizden yalruz zengin·
lerin elinde dola§an bir devlet olmasm.ll (Ha~r, 7) . 

ishlm'm be§ temel emrinden biri olan zekat; ayru zamanda para
nm stok edilmesini bnleyen bnemli bir iktisadi tedbirdir. Zekat, para
nm yatmm yap1lmrunru bngbriir. Elde tutulup yatmlm.ayan paradan 
alman bir vergi gibidir. Bu vergi, 1/40 nisbetinde olup ana paray1 kirk 
senede tiiketecegi ic;:in .sahibini yatmm yapm.aya te§vik eder. Ticaret 
mallanndan 1/ 40, satllan toprak m.ahsullerinin parasmdan da 1/10 nis
betinde zekat almmak'tad1r ki bu, ' yiyecek m.addelerinin stokunu onle
m.ekte c;:ok etkili bir tedbirdir. I§ .sahalarma yatm.lan paralardan zekat 
laz1m. gelm.eyi§i de bu fikri kuvvetlendirmektedir. Zekat, · ihtiyac;:tan 
fazla, bir sene elde tutulan paradan alui1r. Zekat verm.e emri ile Ce
nab-1 Allah kula §U istikameti veriyor : 

insanlarm faydalanm.a.s1 ic;:in yaratt1g1m malcian ba§kalanru da fay
dalandiracak.sm. (Bu yatmmla olur. Mesela; bir kasabada bulunan zen
ginler o kasabada fakir ve i§sizlerin c;:all§acaklan i§ sahalan ac;:tlklan 
takdirde onlar nZiklanru c;:all§arak kazarurlar, zekata muhtac;: olm.azlar) . 
Ya da param elinde tuttugun takdirde c;:al~ma sahas1 bulamayan fakir-
lerin ihtiyac;:larm1 gidereceksin. · 

Parasrm yatmma aktaran kim.senin elinde para olmad1g1 ic;:in ze
kat vermekle miikellef degildir. Fakat, pararun ticaret niyeti ile arsa ve 
binalara yatmlmas1 halinde aym problem bahi.s konusu olacagmdan, · 
mes'uliyet kalkm.az. Peygamber Efendimi'z bu konuda §6yle buyuruyor: 

Butiin harcamalar Allah yolunda.d1r. Bina miistesna; binalarda ha
yrr yoktur. 

ihtiy~Gtan fazla i~a edilen biitiin binalar, sahiplerine vebaldir. 
Kim ihtiya~tan fazla bir bina in§a· ederse; k1yamet giiniinde ona 

vebal olacakt1r. 
Bu ac;:1dan bak1ld1g1 takdirde zekat, miisltimanlan Gah§m.aya itici 

bir mahiyet arzettigi goriiliir. 
P:ua d1§mdaki toprak mahstllleri, madenler ve petrollerden alma

cak zekat miktan da goz i:iniinde tutulursa, zekatm iktisadi bak1mdal'l 
onemi daha bariz bir §ekilde ortaya 91kar. 
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D~rdan bir gii~ tatbiki ile sulanmayan biitiin toprak mahsulle
rinden 1/10, insan giicii ile sulanan mahsullerden 1/20, madenler ile 
definelerden 1/5 nisbetinde zekat almmas1 ongoriilmektediro Bu mik
tarlar, malm piyasadan ka~mlarak stok edilmesinin t.oplum plyasasm
da meydana ,getirecegi s1kmtl a~1smdan ne kadar onemli oldugunu or
taya koymaktatllro 0 demektir ki, 10 sene bekletilen toprak mahsulleri, 
be§ sene i§letilmeyen madenler ve petrol yataklan sahiplerinin elinden 
ahmro 

Parada zekatm 1/40, toprak mahsullerinde 1/10- l/20 ve 1/ 5 ol
masmm sebebi, kanaatimizce paranm zamanla degerini kaybetme isti'
dadl gostermesi, toprak mahsullerinde ise bu lhtimalin bulunmamasma 

0 biriaendiro Qiinkii para, e§yamn kar§Illgidlro Toprak mahsulleri deger 
kaybetmeyip sadece fiyatlarmda yiikselme ve alc;alma olur. Fahreddin 
Razi zekatm iktisadi bak1mdan onemini · a('I.klarken §6yle diyor : 

insan temel ihtiya~lardan artan mah elinde tuttugu zaman mal, 
yaratlh§ gayesinden uzakla§arak muattal kahro Maim elde stok edilmesi, 
Allah'm hikmetinin tezahiiriine mani olmaya ~ah§maktlro Bu ise caiz 
degildiro Bu sebeple 

0 

Cenab-1 Allah, malm bir k1smm1 fakirlere vermeyi 
emretti ki, bu gaye tamamen muattal kalmasmo 

Kalkmmada biiyiik rolii olan -para ve . diger maddelerin ilahi bir 
emirle bir nevi vergiye tabi tutulmas1, miisliiman sayllmarim §artla
nndan biri olan zekat emri ile tahakkuk ediyoro Bu emir, islam dininin 
kalkmmaya, iktisadi meselelere, tek kelime ile diinyaya verdigi onemi 
a~1k9a gostermege katidiro -

~ayet ferd; saklanmas1 kabil toprak mahsullerini satma geregi duy-

%'\\, \\\1)\'QTh'Q\\ \~\\~\~ ~~ "}.~1~1~\\~1\~\ ~~'2~1-"d ~\Th~~ 'b~ ~'l.il 'it~'bh) 'it~
nm dii§iinmege yonelirse; daha evvel devletve miktan tesbit ve tahmin 
edilen malm zekatl 1/10 nisbetinde elinden ahnarak memleket men
faati i<;in piyasaya arzediliro Durum 10 sene bu §ekilde devam ederse, 
ana mal tiikenerek as1l zarar sahibine oluro i§te zekat, malm da bu 
§ekilde stok edilmesin~ onlero 

Parada 1/40, ilk baki§ta basit glbi goriiniirse de rakamlar ~ogal- · 
dlk~ zekat miktan da ~ogalacagmdan, zenglne bu paray1 vermek agtr 
geliro Me.Sela; l.OOOoOOO TL.smdan 25oOOO lira zekat vermek gerekiro Bu 
ise parayt yatmma sarf etme azmini gii~lendiriro Hatta bu sebebten 
b3ZI miisliiman ·zenginlerin sen~ ba§mda paralanm arsa ve binalara 
yatud1klan da goriilmektediro Bu durum ise, zekatlm Odememekten 
daha ~ok vebali gerektirmektedir. Yukartda kaydettigimiz hadis-i §e
rif'lerde, bu vebalin derecesi beyan buyurulmu§turo Parasm1 zekattan 
ka~mp arsa ve binalara yat1ranlar, insanlan kandirabilirler, fakat Al
lah'I nas1l kand1racaklar? AHah'm bilgisinden, O'nun muhasebesinden 
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gizleyebilecekler mi? Allah'a gen;ekten inanan bir miisliiman asia pa
rasrm zekattan kac;1rrnaz, fakirlerin hakk1m yiyerek nialma ve a§ma 
haram karl§tlrrnaz. Miisliiman, hem kendisini hem de cemiyetin men
faatlanm gozeterek paranm ve malm hizmete en uygun sahalarda kul
lamlmasm.a gayret sarf eder; iktisadi meselelerin cemiyetteki onemini 
idrak ederek kanayan yaralan tedavi etmenin yollanm ara§tmr. Mali 
konularda sarfedilen gayretler de bir cihaddlr. Yiice Allah'1m1z bu ko
nuda §6yle buyurmaktad1r : 

«Mallanmz ve canlanmzla Allah yol unda cihad edin. Eger bilirse
niz bu sizin ic;in. daha hay1rhd1r.l) (Tevbc, 41). 

Hie; §iiphe yoktur ki, zenginlerin paralanm i§ sahalanna c;evirmek 
suretiyle c;ah§abilecek i§c;ilere i§ sahasl ac;malan, onlan fakru zaruret~ 
ten kurtaracag1 ic;in biiyiik bir hizmet ve cihaddlr. Miisliiman Tiirkle
rin din, dil, adet, an'ane ve ahlak olc;iileri tamamen degi§ik yabancl . 
iilkelere kadar c;ah§mak ic;in gitmeleri, bu arada c;oluk c;ocuklarmm hl
ristiyan inane; ve terbi:Y-e metodlarma gore yeti§tirilmege terk edilme
leri, miisliiman alem ic;in en biiyiik bir felaket oldugunda hie; §iiphe 
yoktur. i§c;ileri ve ailelerini bu felaketten kurtaracak i§ sahalan ac;mak, 
her halde biiyiik bir cihadd1r. Miisliiman i§te bu §UUra varrnall ve bii-
tiin hayatlm ona gore tanzim etmelidir. · 

Zekat, sosyal bir yardlmla§ma olmas1 _ hasebiyle toplum ferdlerinin 
birbirlerine §efkat, sevgi ve sayg1 baglan ile baglanmas1m saglar; arala
rmdaki k1skanc;hk ve dii§manhk duygulanm yok ederek zenginlere §iik
retmeyi ve §efkatl, fakirlere de minnet esirligi altmda kalmamak ic;in 
c;ah§ma azmini a§llar. Ve ihsan edicilerine kar~1 duac1 olmayt ogretir. 
Mesela; bir fabrikanm sahibi, zekatmm tamamm1 veya bir k1sm1m, 
fabrikasmda c;all§an dar gelirli i§c;ilerine veroigi takdi!de, bu fabrikada 
i§ sahibine kar§l grev "yapmak, isyan etmek, dii§manca davram§larda 
bulunmak, hainlik gibi kotii hallerin vukuu dii§iiniilemez. 

Bu konuda biiyiik miifessir Fahreddin Razi §Oyle demektedir : Halk, 
bir insamn kendilerine iyilik yapt1gm1, gelen atetleri def'etmege c;ah§
tlglm bilince, onu tabiat1y}fl sever; kalpler mutlaka ona meyleder. Hz. 
Peygamber bir hadis-i §erirte §6yle buyuruyor: Kalpler, iyilik yapam . 
sevmeye, kotiiliik yapam da sevmemeye zorlar. 

Fakirler, zenginlerin kendilerine mallanmn bir k1sm1m sarfettikle
rini bllirler ve mallan c;ogaldlkc;a daha da sarfedeceklerine kani' olur
larsa, ona dua ve mipnet duygulan ic;inde yard1mc1 olurlar; mahpm.. 
daha da c;ogalmas1 i\!in. gayret gosterirler. Kalble!in biiyiik te'siri, rt1hla
nn da harareti vard1r. Bu durumda dualar, zengin ki~inin hay1r iizerinde . 
kalmasma sebeb olur. ~u ayet-i k~rime bu noktaya i§aret etinektedir : 
<cinsanlara faydah olan (mal) ise yeryiiziinde kahr.)) (Ra'd', 17). 
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Peygamber Efendimiz de: Mallanruz1 zekat vermek suretiyle te
mizleyin, buyurmaktad.Ir. 

Toplumun hayatiyetini devam ettirebilmesi, yukanda da beurt
tigimiz gibi, ferdlerinin birbirlerine kar§Ihkh sevgi ve sayg1 baglan ile 
baglanmalan neticesi toplum biitiinliiguniin korunmasma baghd1r. 

Toplumda §iddetli ihtiyag ve gegim s1kmbslrta ma'ruz kalan ferd
lerin gittikge gogalmas1, cemiyetteki birligin ya v~ ya v~ bozulmasma 
ve baz1 miizmin yaralann agllmasma yol agar. ic;ten ve dl§tan toplum 
d~manlarmm tehlikeli istismarian neticesi biiyiik tahribata sebebiyet 
verir. Topium dii§manlan, <;ah§malanm hizlandiracak zemin buldukga 
suret-i hak'tan g()riinerek fakir ve dii§kiinlerin hakh davalarmi istismar 
ederier, onlan kucaklanna ahrlar. Bu vesile ile toplumun birligi bozu
lur : Bilerek veya bilmeyerek islama dii~man olan cepheye iltihaklar 
t;ogalmaya ba§lar. Qiinkli insarun en zaYJ.f taraf1, gec;im darhgmdan 
kurtulma ve mentaat saglama endi§esidir. Bu zaYJ.f noktadan yakala
nan ferd, menfaatlru ve goriinii§te hakkm1 miidataa etme ugruna i§le
meyecegi kotiiliik, yapmayacag1 ahlaks1zhk yoktur. Boyleleri igin rii§
vet almak, cinB.yet i§lemek, hirs1zhk vc §akilik gibi en igreng davram§
lar miibah olarak kabul edilir. Biiyiik miifes..c;ir Fahreddin Razi, bu ko
nuda §Oyle demektedir : 

E.ger zenginler, fakirierin miihim ihtiya~;lanru gidermezler ve bu 
noktadan dogacak yara)'l tedavi etmezlerse, §iddetli · ihtiyag ve ·gegim · 
SikmtiSl onlan, miisliimanhga dii§man kimselerin cephesine katllmaya; 
veya hlrs1zhk, yol kesme, adam oldiirme vb. kotiiliikleri i§lemege sevke
der. 

'i§te zekat, bu ag1dan biiyiik fayda saglad1g1 i~in Allah'm hikmeti, 
on:un kuliara farz olmasm1 gerektirdi. · 

Yukanda da belirttigimiz gibi zekat, pararun ve maim stok edilme
sine kar§I mua:z.z:am bir tedbirdir. ihtiya<;;tan fazla pararun elde tutlil
masi, piyasada darhk husule getirir. Maim elde saklanmas1 vey·a bu hiik
me <giren stoklar da netice itibanyla para darhgma gotiirdiigiinde!l, aym 
hiikmiin iginde yer aimaktad1r. 

Zelcl.t veren bir mii'min, parasm1 harcamaya ah§arak yrutmm yap- · 
mak<ta tereddiit g5stermez. Para stokunun mes'l'!Uyeti gerektirdigini 
bildigi igin, onu arsa ve binalara yat1rarak cemiyetin istifadesinden 
kag1rm.az. Parn.run arsa ve binaiara yatmlmas1, t.opium igin onemli bir 
fayda saglam.adlg1 gibi, ihtiyac;tan fazlas1 ekonomik yaptya onemli bir 
katk1da bulunmaz. Hatta zararhd1r. Miilke ya~mlan para.J.ar, yalmz sa
hibinin ve gelecek neslinin hayatlanm garanti edebilir; fakat cemiye
tin ve memleket ekonomisinin zaranna ters bir istikamette geli§melere 
sebebiyet verir. Piyasada para darhgl meydana gelir. 
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islam dini, bu actkh marizarayi goz oniinde bulundurarak toplum 
yaranna yatmlmayan malm, toplum menfaatlanndan kac;mlacak §e
kilde elde tutulmasm1, sorumlulugu gerektiren stok hiikmiine sokmu§; 
ve bunu kotii. bir aktbetle mii.jdelemi§tir. 

Cenab-1 Allah bir ayet-i kerime'de §Oyle buyuruyor : ((Biliniz ki, 
mallanruz ve evladlanruz, fitnecten ba§ka bir §ey degildir. Allah katmda 
i.se, biiyii.k mii.katat vard1r.n (Enfal, 28). 

· Bu ayet-i kerime, n1alm fitne oldugunu beyan buyuruyor. Burada 
fitne, imtihan konusu manasma gelmektedir. Yoksa adette kullarulan 
manasl ile dii§iiniilecek "olursa, bu takdirde diinya varhgmdan uzakl~
mak gerekecektir. Halbuki Yiice Rabb1mtz, miisliimanlarm hem diin
yaya, hem de ahirete aym Ol~iide c;ah§malanm emretmektedir. Maim. 
fitne konusu oldugunu ac;tklamakla Yiice Rabbtmtz, onun hakkm1 ver
memenin doguracag1 anar§iye ve c;okiintiilere i§aret etmektedir. Pey
gamber Efendimiz de bir ha.dis-i §erif'te bu noktayi §Oyle ac;tkhyor: 

Her iimmetin bir fitnesi vardtr; benim iimmetimin fitnesi i.se mal-
dlr. 

ihtiyac;tan ba§ka biitiin binalar, sahibi ic;in bir vebaldlr. 
Yukanda meallerini kaydettigimiz ayet ve hadis-i §erif'ler, islam'da 

iktisad.m ve maliyenin ne derece onem ta§Idtgmt ac;tkc;a gostermektedir. 
Daha once de belirttigimiz gibi, mali harcamalann Allah yolunda bir 
cihad olU§U, dolayistyla pararun harcanmasmm ibadetten sayllmas1 da 
bu fikri kuvvetlendiriyor. 

Zekat, malm cemiyet yaranna harcanmasma yard1mc1 olup insan 
tabiatmdaki yalruz kendini dii§iinme ve cimrilik glbi kotii ah§kanhklar 
zincirini ktrar. Bu bakimdan degi§ik bir onem arzetmektedir. 

Zekat, yalruz fakirlere degil ba§langic;ta kaydettigimiz diger smtf
lara da verilmesi gereken bir farizadlr. Onun onemi, bu struflar nazar-1 
itibara almarak miitalaa edilmesi gerekir. Zekatm hem sosyal y<>nii, hem 
de iktisadi yonii vardir. Bu balnmdan bir kalkmma hamlesidir. 

( .......... .... ... .... ... ) 
Zekat, fakirler di§mda zekat gorevlilerine, borc;lulara, kolelikten 

rurtulmak isteyenlere, yolda kalml§ yolculara ve bilhassa· Allah yolunda 
olanlara verilmesi gerekir. AUah yolu, geni§ manah bir mefhum oldu
gundan, Allah yolunda sava§anlar; Allah yoluna davet eden miiessese
ler ve miislii.man toplumun biinyesini kuvvetlendiren sahalan ic;ine al
maktadlr. Durum ve gereklere gore; zekat, bu simflara tevzi edilir. 
•Allah yolunda)) struft, inanc;larm tehlikeye dii§tiigii devirlerde hepsin
den daha c;ok ehemmiyet kesbeder. inanc;lann zaafa ugramasma tes'ir 
eden sebep, gerileme ve iktisadi darhk oldugu devirlerde bu sebebin or-

. Tefsir, C. V!I F . 229 
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tadan kaybolmas1 i~in gerekli yatmmlan yapmak, hayir i§lerine kO§
mak, en onemli vaz!felerden biridir. Bu §ekliyle zekat, bir · kalkmma 
hamlesidir. (Yunus Vehbi Yavuz, islam'da Zekat Mtiessesesi, 45- 100, 
ist.anbul, 1972). 

---oOo---

105 - De 'ki : i§leyiniz, Allah, Rasulu ve mu'minler i$
Iediklerinizi gorecektir. Ve goruleni de, gorulmeyeni de 
bilene donduruleceksiniz. 0, size neyi i§lediginizi bildire
cektir. 

Qab§m Bakahm 

Miicahid der 'ki : Bu, Allah'tan emirlerine muhaleret edenler i~in 
bir tehdiddir. Allah Teala'ya, RasUliine ve mii'minlere onlann amelleri 
arzedilecektir. K1yamet giinii bu, §iiphesiz olacakt1r.. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : «0 giin siz huzura ahmrsm1z ve 
hi«; bir §eyiniz gizli kalmaz.» (Hakka, 18), «0 giinde ki, s1rlar yoklamp 
meydana «;Ikanlacaktlr.» . (Tank, 9), «Gogusle:dnde bulunanlarm der
lenip toparlanacag1 an. )) (Adiyat, 10). Allah Teala bazan bunlan diin
ya;da iken de a~1klar. Nitekim imam Ahmed der ki : Bize Hasan ibn 
Mlisa'mn... Ebu Said'<ten, onun da Allah Ras·CHiinden rivayetine gore; 
o, §Oyle buyurmu§tut : Sizden biriniz kap1s1 penceresi olmayan kat1, 
sert bir kayamn i<;inde ainel yapmi§ olsa da Allah Teala onun amelini 
oldugu · gibi insanlara gosterir. 

Yine varid olduguna gore; dirilenlerin amelleri, akraba v.e a§i
retlerinderi alan oliilere . berzah'ta arzedilir. Nitekim Ebu Davud et-Ta
yalisi der ki: Bize Salt ibn Dinar'm Hasan'dan, onun Cabir ibn Alxilil
lah'tan rivayeltine gore; Allah Rasulti (s.a.) §6yle buyurmu§bur : Mu
hakkak ki sizin amelleriniz akra:ba ve a§iretlerinize kabirlerinde arze
dilir. Eger amelleriniz hay1r ise. sevinirler. Aksi ise : Ey Allah'Im, Senin 
taatlm i§lemesini ona ilham et, derler. imam Ahmed der ki: Bize Ab
diirrezzak'm ... Enes'den rivayetine gore, Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle 
!Juyurmu§tur: Muhakkak ki sizin ameUeriniz, alii olan yakinlanmza · 
arzolunur. Eger hay1r ise sevinirler. Degilse : Ey Allah'1m, bize hidayet 
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verdigm gibi onlan da hidayete kavu§turmacb.k~ onlan oldUrm.e, der
ler. Buharl'nin rivayetine gore Hz. Ai§e (R. Anha) §Oyle demi§tir : Bir!
sinin amelinin giizelligi senin ho§una gittiginde : i§leyiniz, Allah, Ra
sill.ii ve mii'minler i§lediklerinizi gorecektir, de. Buna benzer §ekilde 
ifadeler, hadiste de varid olmu§tur. imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in ... 
Enes'ten rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle btiyurmul}tur : Sonu
nun nasll olacagm1 beklemed.en birinin ameline hayran olmamz gerek
mez. Amel yapan ki§i, omriinlin bir zamarunda -·veya:mmarumn bir 
pan;asmda- salih amel i§ler. ~ayet o amel iizere oliirse, mutlaka cen
nete girer. Bilahere o ki§i degi§ip kotii amel i§leyebilir. Bir kul da var
dir ki zamarunm bir boliimiinde kotii amel i§ler. §ayet o amel iizere ol
seyrli mutlaka cehenneme girerdi. Sonra degi§ir de salih amel i§ler. 
Allah Teala bir kulu ic;in haYJr dilecliginde, oliimiinden once ona (haYJr . 
a.mel) :i§letir. Ey Allah'm elc;isi, ona (haYir ameli) nasll yaptmr? diye 
sordular da : Onu salih amel i§lemeye muvruffak k1lar, sonra da o amel 
tizere onun ruhunu kabzeder, buyurdu. Hadi~ bu kanaldan rivayette 
Ahmed ibn Ha.nbel tek kalml§tlr. · 

106 - Diger bir k1sm1 da Allah'm emrine brralulmi~
lardlr; ya onlara azab eder veya tevbelerini ka:bul eder. 
Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Dahha.k ve birc;oklan derler ki : Bun
Jar, tevbeden ·geri birakllan iic; ki§idir : Miirare ibn Rebi', Ka'b ibn Ma
Hk, Hilal ibn Umeyye. Oturup tenbellik, rahata meyletme, korunma, 
meyve ve galgenin ho§luguna dalarak Tebuk gazvesinden geri kallp 
otu.rmu§lardl. Bu geri kalmalan, §iiphe ve miinaf1khklarmdan degildi. 
Onlardan bir grup Ebu Liibabe ve arkada§lanmn yaptlg1 gibi kendile
rini (mescidde) direklere baglami§lar, diger bir grup ise bunu yapma
ffil§lardl. i§te bunlar amlan iic; ~i§idir. (Kendilerini direklere baglayan
ann) tevbesi digerlerinden once kabul olmu~. bunlarm tevbesi ise: 
Andolsup ki Allah, peygamberin ve giic;liik amnda ona uyan muhacir 

ve ansarm tevbelerini kabul etti. .. Geri b1rak1lan iig ki§iye de yeryiizii 
biitiin ·geni§ligine ragmen dar gelmi§ti.. .» (Tevbe, 117, 118) ayeti nazil 
luncaya kadar geri birakllmi§tl. Nitekim bu konunun ag1kl•amas1 ilerde 

Ka'b ibn Malik hadisinde gelecektir. 
Allah Teala: «Ya onlara azab eder veya tevbelerini kabul eder.)) 

buyurur ki onlar, Allah'm aff1 ic;indedirler. Dilerse onlara bunu, 
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dilerse digerini yapar. Ancak O'nun rahmeti gazabma iistiin gel~tir. 
0, «Alim'dir, Hakim'dir.>> Kimin azaba ve kimin de affa miistehak ol
dugunu en iyi bilendir. i§lerinde ve sozlerinde yegane hikmet sahi
bidir. O'ndan ba§ka ilah ve O'nun dl§U1da Rab yoktur. 

107 - Zarar vermek, kufretmek, mu'rninlerin aras1n1 
a9mak ve daha evvel Allah' a, peygamberine ka.r~1 savaqan 
ki~iyi beklemek ve gozetlemek uzere bir mescid edinenler: 
Biz iyilikten ba~ka bir ~ey istemedik, diye yemin ederler. 
Allah ~ehadet eder ki; onlar hi9 ~iiphesiz yaJancuard1r. 

108 - , Orada asla durma. ilk guniinden takva uze
rine kuruhnu$ olan rnescicl, ic;inde durmana daha uygun
dur. Orada temizlenmek isteyen adamlar vardlr. Allah, . 
temizlenmek isteyenleri sever. 

Duar Mescidi 

Bu ayetlerin niizul sebebi §Oyledir: Allah RasUlii {s.a.) niin Me
dine'ye gelmesinden once orada Hazrec kabilesinden Ebu Amir er-Rahib 
isminde birisi vardl. Cahiliye devrinde hnistiyan olmu§, kitab ehlinin 
ilmini okumu§ ve cahiliye devrinde ibadet etmi§ olup Hazrec kabilesi 
i~inde biiyiik bir yer sahibiydi. Allah Rasfllii (s.a.) Medine'ye muhacir 
olarak gelip miisliimanlar onun etrafmda toplanmca, islam kelimesi 
en yiice olunca, Allah Teala Bedir giinii onlan iistiin kllmca la'netli Ebu 
Arhir hiddetinden dilini gosterdi ve dii§manhgmi izha:r etti, dii§man
lara yard1mc1 oldu ve Kurey§li mii§riklere, Mekke kafirlerine ka~1p gitti. 
Onlan Allah Rasulii (s.a.) ne kar§I harbe te§Vik etti. Arap kabilelerin
den onlara muvafakat edenler toplamp ta Uhud senesinde miisliiman
lara kar§l ~Iktlklan zaman miisliimanlarm ba§ma gelenler gelmi§, Allah 
onlan imtihan etmi§ ve sonuc;.ta giizel ak1bet hliittakilerin olmu§tu. Bu 
fas1k, her iki saf arasma ~ukurlar kazmi§tl. Allah Rasulii (s.a.) o giin 
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bunlaroan . birine dti§mti§ ve yaralanrm§tl. Ytizti yaralanmi§, sag alt 
~enesinin on di§i kmlmi§, ba§I yanlmi§h. Bu Ebu Amir sava§m ba§lan
gicmda kendi kaVm:i. olan AnsAra dogru ilerlemi§, onlara hitAb ederek 
onlan kendine yardlma ve muvafakata meylettirmek istemi§ti. Onun 
s6ztinti (sesinij tamd1klannda: Ey fAs1k, ey Allah'm dii§manl. Allah 
senin gOziinti aydm etmesin, demi§ler, tizerine ytirtiyiip dovmeye kalki§
Illi§lardi. 0 : Benden soma andol.sun kavmime bir kotilliik is~bet etmi§, 
diyerek donmti§tti. ¥ekke'ye firarmdan once Allah Rasulii (s.a.) onu 
Allah y'oluna ~agmp, ona Kur'an okurdu. 0 ise miisltiman olmamakta 
diretir inad ederdi. (FirArmdan sonra) Hz. Peygamber (imandan) uzak, 
kovulmu~ olarak olmesi i~in ona bedduA etti de bedduas1 onu tuttu. 
Uhud da ~ bitip de Allah Rasulii (s.a.) niin durumunun devAmh bir 
yiikselme i~inde oldugunu g()riince; Ebu Amir, Hz. Peygambere kar§I 
yardim istemek tizere Rum krah Hirakl'e gitti. Hiraki, ona vaadde bu
lunup iimit verdi. 0 da Hirakl'in yarunda (bir sure) ikamet etti. Orada 
iken kavmi olan Ansar'da nifak ve §tiphe i~inde bulunan bir gruba ya
zip onlara vaadlerde bulundu. Allah RasUlti (s.a.) ile sava§acak bir ordu 
ile birlikte onlann yanma gelecegi, ona gAlib gelecegini bildirdi ve du
rumu tersine ~evirecegi konusunda timid verdi. Mektuplanru iletmek 
tizere kendisinin yarundan gelecek kimselerin sigmabilmesi i~in bir yer 
yapmalanm emretti. Buras1 daha sonra onlarm yanma geldiginde onun 
i~in bir gozetleme yeri olacakt1. Kuba mescidi civarmda bir mescid in
§asma ba§ladllar. Yapllanru kurup tahkim ettiler. Bu i§i Hz. Peygamber 
(s.a.) in TebUk'e ~Iki§mdan once bitirdiler ve Allah RasUlti'ntin gele
rek mescidlerinde k1lacagi namazla bu mescidi makbul sayrugma delil 
olarak. kullanmak iizere gelmesini ve mescidlerinde namaz kllmas1ru 
isted~ler. Bu mescidi sadece i~lerindeki ?:aYif ve hastallkhlarm soguk 
ve yagmurlu gecelerde namaz k1lmalan i~in yaptiklariru soylediler. 
Allah TeAla peygamberini orada namaz kllmaktan korudu da : ~imdi 

biz sefere ~1kmak iizereyiz. Fakat Allah dHerse dondiigtimiizde, buyur
du. Allah Rasulii (s.a.) Tebuk'den Medine'ye donmek iizere yola ~Ikti
gmda, onlarla arasmda bir giin ya da bir giiniin bir boliimti kadar za
IIIarl." ~alrm§ken mescid-i d1rar'la ilgili vahiy geldi ve bu mescidi bina 
edenlerin, bu mescidleriyle ilk giinden takva iizerine kurulmw_? olan 
KubA mescidindeki mii'minler cemaatm1 bOlme ve kiiftir maksad1 ta
§Idlklan bildirildi. Allah Rasulii . Medine'ye geli~inden once bu mescidi 
y1kmak iizere adam g()nderdi. ibn Abbas'tan rivayetle «Zarar vermek, 
ktifretmek ... tizere bir mescid edinenler . .. >> ayeti hakkmda Ali ibn Ebu 
Talha der ki : Bunlar ansardan bir gruptur. Bir mescid kurmak. iste
diler. Ebu ·Amir onlara : Bir mescid bina edin. Giiciintiz yettigince kuv
vet ve silah haZirlaYJn. Ben R\tm krah Kayser'e gidiyorum. Rum diya-
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rmdan bir ordu getirecegim, Muhammed ve-ashab1m (Medine'den) ~~
ki~c$m, dedi. Mescidlerini bitirdiklerinde Hz. Peygamber'e gelip mes
cidimizin i.n§a&n~ bitirdik, senin orada namaz kllmam ve bize bereketle 
dua etmeni isteriz, dediler. Bunun tizerine . Allah Teala : «Orada asia 
(nam.aza) durma. ilk gi.intinden takva tizerine kurulmu§ olan mescid, 
i~inde namaza durmana daha uygundur ... Allah .zalimler gtiruhunu hi
dayete erdinnez.» ayetlerini indirdi. Said ibn Ctibeyr, Mticahid, Urve ibn 
Zi.ibeyr, Katade ve alimlerde~ bir ~ogundan bl:l §ekilde rivayet edi!-
mi§tir. . 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar'm Ztihrl kanallyla ... A.srm ibn 
Ohler ibn Katade ve ba§kalanndan rivayetine gore; onlar, §6yle de~
tir: Allah Rtasulti Tebuk'den geli§inde Medine'ye bir giinden az bir 

· mesMede bulunan Zu Evan'da konaklad1~ Daha once · o, Tebuk i~in ha
Zirlamrken mescid-i d1rar'm sahipleri ona gelmi§ler ve: Ey Allah'm el
~isi, biz l):as.tahkh ve ihtiya~l! kimseler ivin yagmurlu ve soguk gecelerde 
(nam.az kllmalan i~in) bir mescid 1n§a ettik. Gelip orada bize narilaz 
kildinnani isterdik, dediler. Hz. Peygambe:r;: Ben §imdi yola ~Ikmak 
ti:zereyim ve me§gultim. - Veya buna benzer bir soz s5yledi- Allah 
diler de gelirsek ( donersek) size gelir ve orada size namaz krtdmnm, 
buyurdu. (DOni.i§tinde) Zu Evan'da konakladigmda bu mescidin haberi 
(mescid-i dirar oldu~u) nazil olunca Allah Rasulti (s.a.) Salim ibn Avf 
ogullanndan Malik ibn e~-Dah§um ve. Ma'n ibn Adiyy'i -'-veya Bil'ac
lan kabilesinden olan karde§i Amir ibn Adiyy'i- ~ag1rd1 ve : Gidin, hal
ki zalim olan §U mescidi Jikm ve yakm, buyurdu. Stir'atle ~1k1p Malik 
ibn ed-Dah§um'un toplulugu alan Salim ibn Avf ogullanna geldiler. 
Malik, · Ma'na : Beni bekle, ailemden sana ate§ getireyim, dedi. .Ailesinin 
yaruna gUip yaprakl1 bir hunna dah aldi,. onu yakti, sonra ~1k1p hizla 
gi'ttiler ve mescide girdiler. Mescid halki mescidin i~indeydi. Mescidi 
yaktliar, yllct1lar. i~indekiler ka~Ip dag1ldi. i§te onlar hakkmda Kur'an' 
dan: «·Zarar ·vermek, ktifretmek i.izere bir mescid edinenler ... » ayeUeri 
Iiazil oldu. Ve ravi k1ssamn devamm1 sonuna kadar zikretti. Bu mes
cidi in§ft edenler on iki ki§idir : Ubeyd ibn Zeyd ogullanndan Haz~m 
ibn Halid Amr ibn A vf ogullianndan birisi, -bu §ekavet mescidi fikri 
onun evinde ~Ikanlmi§tl-.· Ubeyd ogullanndan ve Umeyye ibn Zeyd 
ogullanmn dostu Sa'lebe ibn Hatib. Dubey'a ibn Zeyd'den Muattib ibn 
~ti.§eyr. Dubey'a ibn Zeyd ogullanndan Ebu Habibe ibn Ez'ar, Amr 
ibn A vf oguUannda.n ve Sehl ibn Huncyf'in karde§i Abbad ibn Huneyf,. 
Cariye ibn Amir ve iki oglu Mticemmi' ibn Cariye ve Zeyd ibn Cariye, 
Nebtel el-Haris -bunlar Dtibey'a ogullanndandir-.- Du.bey'a ogullarm
dan Bahzec,. Dubey'a ogullanndan Bicad !bn Osman, Umeyye ogulla
nmn dostu olan Vedia ibn Sabit. Bunlar Ebu Ltibabe ibn Abdi.ilmtin
zir'in toplulugudur. 
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« (Bu mescidi bina edenler : Bu mescidi bina etmekle ancak hayu 
murad ettik ve insanlara acidig1m1zdan bunu in§a ettik.) Biz iyilikten 
b~ka bir §ey istemedik, diye y~min ederler.» Allah Teala . da buyurur 
ki: «Allah §ehadet eder ki; onlar hi<; §iiphesiz (maksadlannda ve niy- . 
yetlerinde) yala.ncilardlr.» Onlar, bu mescidi ancak Kuba mescidine 
zarar vermek, Allah'a killretmek, mii'minleri pargalamak ve kendisine 
rahib denilen gergekte ise fas1k olan Allah ve Rasulii ile harbeden Ebu 
Amir el-Fas1k igin -Allah ana la'net etsin~ bir haz1rhk olmak iizere 
in§a etmi§lerdir. l\.llah Teala'nm : «Orada asia (namaza) durma.» kaNli 
Allah tarafmdan Rasuliine bir yasaklamad1r. Ummeti de orada namaz 
klima hususunda kendisine tabidir. 

Daha sonra Allah Teaia, ilk giiniinden Allah'a, Rasuliine itaa.t ve 
takva iizere, mii'minleri toplamak, islam ve ehline s1gmak olmak iizere 
in§a edilmi§ olan Kuba mescidinde namaza te§vik etmi§tir. Bu sebepledir 
ki Allah Teala : «ilk giiniinden takva iizerine kurulmu§ oian mescid, 
ic;ind~ (namaza) durmana daha uygundur.n buyurmu§tur. Ayetin akl§l 
(ifacteleri), . Kuba mescidi ha~mdad1r. Bu sebepleair ki sahih bir ha
diste Allah RasUlii : Kuba mescidinde namaz umre gibidir, buyurmu§: 
tur. Yine sahih bir hadiste Allah RasUlii (s.a.) nun Kuba mescidini bi
nitli ve yaya olarak ziyaret ettigi kaydedilmi§tir. Bir hadiste belirtil
digine gore; Allah RasUlii (s.a.), 'Kuba me.scidini Amr ibn Avf ogulla
rma ilk gelip konaklad1gmda in§a ve te'sis etmi§ ve k1ble yoniinii ona 
bizzat Cibril ta'yin etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Davud der ki : Bize Muharhmed ibn A'la'mn ... Ebu Hiireyre 
(r.a.) den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine· gore; o, §6yle 
demi§tir: ((Oralda temizlenmek isteyen adamlar vardlr.» aye.ti, Kuba 
halkl hakklnda nazil olmu§tur. Su . ile istinc:a ederlerdi de onlar hakkm
da bu ayet indi. ·Hadisi Tirmizi ve ibn Mace, YCmus ibn Haris kanallyla 
rivayet etmi§lerdir ki o, zaytftlr. Tirmizi, hadisin bu kanaldan rivaye-
tinln garib oldugunu sayler. · 

Taberani der ki: Bize Ha.san ibn Ali el-Ma'meri'nin .. . ibn Abbas'
tan rivayetine gore; 6, §oyle clemi§tir: (~Orada temizlenmek isteyen 
adamlar vard1r.» ayeti nazil oldu. Allah Rasulii (s.a.) Uveym ibn Saide'
ye birini gonderip (onu getirtti ve) : Allah'm sizi ovdiigii §U temizlen
nie nedir? diye sordu. Ey Allah'm elc;isi, bizden bi,r erkek veya k~dm 
biiyiik abdest bozmadan 91kt1gmda · mutlaka fercini -veya mak'ad1m, 
demi§tir- ytkar, dedi. Allah Rasulii (s.a:) de : i§te o, oudur, buyurdu . . 
imam Ahmed der ki: Bize HU.seyn ibn Muhammed'in .. . Uveym ibn 
Saide el-Ansari'den rivayetine gore; o, §oyle anlatmi§: Hz. Peygamber 
(s.a:) Kuba mescidinde onlann · yanma gelmi§ ve : Muhakkak Allah 
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Teala mescidinizin kl.ssasmda temizlenmeniz hususunda sizi giizelce ov
mii§tiir. Sizin yapagelmekte oldugunuz bu temizlenme nedir? buyur
mu§ ve onlar §oyle demi§ler : Ey Allah'm el~isi, biz bir §ey bilmiyoruz. 
~u kadar var ki bizim, yahudilerden kom§ulanmiz var. Onlar, biiyiik 
abdestten sonra diibiirlerini yikiyarlardl. Biz de onlarm yikad1g1 gibi 
y1kad1k. Hadisi ibn Huzeyme Sahih'inde · rivayet etmi§tir. Hii§eym'in 
Abdiilhamid el-Medeni'den, onun da ibrahim ibn Ismail el-Ansari'den 
rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) Uveym ibn Saide'ye: Allah'm sizi: 
«Orada temizlenmek isteyen adamlar vard1r. Allah temizlenmek iste
yenleri sever.>> kavliyle neden ovmii§tiir? buyuvdu. Onlar : Ey Allah'm 
elc;isi, biz diibiirleri suyla y1kanz, dediler. ibn Cerir der ki: Bana Mu
hammed ibn Sabit'in §6yle dedigini i§ittim: «Orada temizlenmek iste
yen a:ctamlar vard1r. Allah, temizlenmek isteyenleri sever.>> ayeti nazil 
oldu . . Onlar, biiyiik abdestten sonm diibti.rlerini Yikarlardi. imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Adem'in... Muhammed ibn 
Abdullah .ibn Sellam'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah . Ra
slllii (s.a.) Kuba.'Y.a geldiginde: Muhakkak ki Allah Teala, temizlik 
hususunda sizi haJlrla ovmii§tiir. Banra haber vermeyecek misiniz? 
bu;Yurdu. Bununla «Ora.da temizlenmek isteyen adamlar vard1r. Allah, 
temizlenmek isteyenleri sever.n 'ayetini kasdediyordu. Onlar, §6yle de
diler : Ey Allah'm elc;isi, biz Tevrat'da su ile istincamn bize farz kilm
digmi gordiik. 

Ayette kasdedilen mescidin, Kuba mescidi aldu~unu seleften ·bir 
topluluk ac;Ikga belirtmi§lerdir: Bunu Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'
tan; Abdiirrezzak da Ma'mer kanahyla ... Urve jbn Ziibeyr'den ri·vayet . 
etmi§lerdir. Atiyye el-Avfi, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem, ~a'bi, ve 
Hasan el-Basri de boyle soylemi§lerdir. Begavi, bu gorii§ii Said ibn Cu-· 
beyr ve Katade'den rivayet eder. 

Sahih bir hadiste takva iizere kumlmu§ alan mescidin, Medine'
deki Allah Rasulii (s.a.) nun mescidi oldugu da varid olmu§tur ki bu 
baber sahih'dir. Ayetle bunun arasmda bir c;eli§ki snz ko:riusu degildir. 
Zira Kuba mescidi, ilk giiniinden takva iizere kurulmu§Sa elbette Allah 
Rasuliinu.n mescidi buna daha lay1ktlr. Bu sebeplectir ki imam Ahmed · 
ibn Han bel Miisned'incl.e §Oyle der : Bize Ebu Nuaym'm... Ubeyy ibn 
Ka'b'dan rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) : Takva iizere kurul
mu§ alan m~scid, §U benim niescidimdir, buyurmu§tUr. Hadisi sadece 
Ahmed ibn Hanbel rivayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Veki'
nin ... Sehl ibn Sa'd es-Saidi'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah 
Rasulii'niir1 zamanmda iki ki§i, takva ijzere kurulmu§ alan mescid ko
niD:unda ihtilaf ettiler. Birisi : 0, Allah Rast'Uii (s.a.) nun mescididir, 
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cterken; digeri: 0, Kuba. mescididir, demi§ti. Hz. Peygamber (s.a.) e 
gelip ona .sordular da : 0, benim §U mescidimdir, buyurdu. Bu hadisi d? 
sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Musa 
ibn Davud'un ... Said ibn Ebu Said el-Hudri (r.a.) den rlvayetine gore; 
o, §6yle demi§tir : Takva iizere kurulmu~ olan mescid konusunda iki ki§i · 
miinal\a~a etti. Birisi: 0; Kuba mescididir, dedi. Digeri ise : 0, Hz. 
Peygamber (s.a.) in mescididir, dedi. Hz .. Peygamber {s.a.) : 0, benim 
§U me.s.cidimdir, buyurdu. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed der ki: Bize ishak ibn tsa'rim ... ibn Ebu Said'den, onun 
da babasmdan rlvayetine g6re; o, §6yle demi§tir: . ilk giinden takva 
uzere kurulmw~ olan mescid hakkmda iki ki§i mq.naka§a etti. Birisi: 0, 
Kuba mescididir, digeri: 0, Allah Rasftlti'ntin mescididir, dedi. Allah 
Rasuli.i (s.a.) : 0, benim mescidimdir, buyurdu. Hadisi Tirmizi ve Ne
sei, Kuteybe'den, o da Leys'den rivayet etmi§ ve Tirmizi hadisin sahih 
oldugunu belirtmi§tir. Hadisi ilerde gelecegi uzere Miislim de rivayet 
etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Yahya'nm ... Ebu Said el-Hudri'
den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Birl Hadre ogullanndan Qigeri 
Amr ibn A vf ogullanndan iki ki§i takva tizere kurulmu§ olan mescid 
hakkmda ihltilaf ettiler. Hadre kabilesinden olan : 0, Allah Rasulii'niin 
mescididir, dedi. Amr ibn Avf kabllesinden olan ise: 0, Kuba mescidi
dir, dedi. Allah RasUIU. (s.a.) ne geldiler ve bunu ona s:ordular da §Oyle 
buyurdu : 0, bu. mesciddir, Allah Rasulti'niin mescididir. Kuba mesci
dini kasdederek de: Orida ~ok hay1r vard1r, buyurdu. Ebu Ca'fer ibn 
Cerir der ki: Bize ibn Be§§ar'm ... Humeyd el-Harrat el-Medeni'den 
rivayetine gore; o, Ebu Seleme ibn Abdurrahman ibn Ebu Said'e: Ba: 
bamn takva iizere kurulmu§ olan mescid konusunda neler kon~tugunu 
hi~ i§ittin mi? diye sormu§. 0, babasmm §6yle dedigini nakletmi§: Allah 
RasUlii (s.a.) ne geldim ve hammlarmdan birinin evinde onun yanma 
vanp : Ey Allah'm el{!isi, takva i..izere kurulnm§ olan mescid nerededir? 
diye sordum. Yerden bir avu~ c;ak1l ahp yere sa~t1. Sonra : 0, sizin §U 
mescidini·zdir, buyurdu. Humeyd der ki : Ona §Oyle dedim : Babanm bu 
§ekilde zikrettigini i§ittin mi? Hadisi sadece Muslim, Ebu Bekr ibn 
Ebu §eybe ·ve ·ba§kalan kanahyla ... Humeyd el-Harrat'dan rivayet et
mi§tir. Selef ye haleften bir topluluk; bu mescidin, Hz. Peygamberln 
me.scidi oldugunu -soylemi§lerdir. Bu gorii§ Orner ibn Hattab ve oglu 
Abdullah ile Zeyd ibn Sabit ve Said ibn Miiseyyeb'den rivayet edilmi§ 
olup ibn Cerir bu gorii§ii tercih etmi§tir. 

<<Ilk giintinden takva iizerine kurulmu§ olan mescid; i~inde namaza 
durmana daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen adamlar vard1r. 
Allah temizlenmek isteyenleri _sever.n ayeti; ilk in§a edilirken tek ve 
ortag1 olmayan Allah'a· ibadet tizere k~trulmu§ eski mescidlerde nama-
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zm; salihler ile abdesti miikemmel almaya riayet' eden, pislik §iiphele
rinden sakman abidler cemaattyla beraber namaz kllmarun miistehab 
oldugU:na delalet eder. imam Ahmed der ki : Biie Muhammed ibn Ca'
fer'in ... Eb1.!..,Ravf'dan rivayetine gore; o, Hz. Peygamberin ashabmdan 
birisinden §oyle rivayet eder : Allah Rasulu (s.a.) onlara sabah namazm1 
ktld1rd1 ve Rum suresini okudu, (k1raette) yaruld1. NamaZI bitirdigin
de §Oyle buyurdu : Dogrusu Kur'an'1 kan§tlrdlk. <;iinkii sizden 'bizimle 
beraber namaz kllan baZI kimseler abdesti giizel almtyorlar. Kim bizim-

.le bember namazda haz1r bulunursa abdesti giizel alsm. imam Ahmed 
hadisi ba§ka iki kanaldan olmak iizere Abdillmelik ibn Umeyr kanahy
l.a ... Zu'l-Kela'dan da rivayet etmi§; o Hz. Peygamber (s.a.) ile beraber 
namaz kllffil§ .. . Ve yukardaki hadisi oldugu gibi zikretmi§tir. Bu da 
delalet ediyor ki temizligin miikemmel olu§u; iba.deti yerine getirmeyi 
kolayla§tmr, tamamlanmasma, miikemmelle§tirilmesine ve riikiinleri
nin tam olarak edas1na yard1mc1 olur. 

I ~ 

«Allah, temizlenmek isteyenleri sever.» ayeti hakkmda Ebu'l-Aliye 
der ki : Suyla temizlenmek elbette giizeldir. Fakat onlar, giinahtan te~ 
mizlenenlerdir. A'me§: Giinahtan tevbe ve §Irkten temizlenme, der. 
Muhtelif kanallardan olmak iizere siinen ve ba§ka eserlerde zikredildi
gine gore·; Allah Rasulii (s.a.), Kuba halkma : Temizlik hustisunda Al
lah Teala sizi ovmii§tiir. Siz ne yap1yorsunuz? diye sormu§ ve onlar da: 
Su ile istinca ediyoruz, demi§lerdir. 

HM1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki.: Bize Abdullah ibn ~ebib'in .. . ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, · §tiyle demi§tir : «Orada temizlenmek is~ 
teyen adamlar vard1r. Allah, temizlenmek isteyenleri sever.» ayeti, Kuba 
halkl hakkmda nazil olmU§tur. Allah Rasulii (s.a.) onlara sordu da: 
Biz ta§tan sonra su ile istincada bulunuruz, diye cevab verdiler. Bez
zar : Hadisi · Ziihri'den rivayet;te Muhammed ibn Abdiilaziz tek kalffil§
trr: Oglu dl§mda ondan kimse rivayet etmemi§tir, der. Ben de derim 
ki : Fakihler arasmda me§hur o~dugu i~in hadisi bu lafz1 ile zikrettim. 
Daha: sonraki muhaddislerden bir~ogu veya tamam1 bunu bilmemi§tir. 
En dogrusunu AUah bilir. 
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109 - Birrasm1 Allah korkusu ve nzas1 iizerine kuran 
kimse mi daha hay1rhd1r, yoksa binas1n1 bir yar kenarma 
kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem atef}ine yu
varlanan kimse mi? Allah za1imler giiruhunu hidayete er
dirmez. 

·110 - Kalbleri paralan1ncaya kadar kurduklan bina 
kalblerinde kuf}ku kaynag1 olmaya devam edecektir. Allah 
Alim'dir, Hakim'~r. 

Binas1m Allah Korkusu Uzerine Kuran tie BinaSim Bir Yar Ke· 
nanna Kuran Kimse '·. 

Allah Teala buytlrur ki : Binasm1 Allah korkusu ve Allah'm ho§
nudlugu iizere kuran kirnse ile, zarar vermek, kiifretmek, mu'rninleri 
par~allamak, daha onceden Allah ve Ra.sulii He harbedene bir gozetleme 
yeri olmak iizere mescid yapan elbette bir degildir. Bunlar, bmalanru 
<<bir yar kenanna kurmU§» olup bunun misali cehennem ate§indedir. 
«Allah zalimler giirU.hunu hidayete erdirmez.» Allah, fesad <;Ikaranla
rm i§ini asla diizeltmez. 

. Cabir ibn Abdullah der ki : Zarar vermek iizere kurulan mescidi 
gordiim. Hz. Peygamber (s.a.) zamanmda ondan duman ~lklyordu. ibn 
Ciireyc der ki: Bize anlatlld1gma gore; baz1 kimseler, (orayt) kaznu§lar 
ve oradan duman ~1kt1~m gormii§lerdir. Katade de boyle soylemi§tit . 
Halef Ibn Yasin el-Kufi der ki: Allah Teala'mn Kur'an'da zikret~ 
oldugu miinaf1klann mescidini gordiim. Orada bir t;ukur vardl ve o t;u
kurdan dum.an ~1klyordu. Bu giin oras1 bir mezbeleliktir. Bu haberi ibn 
Cerir -<Allah ona rahmet eylesin- rivayet etm~tir. 

Allah Teala : <rKalbleri para.lamncaya kadar, kurduklan bina, kalb
lerinde kU§ku kayn$ olmakta devaJTI ed~cektir.n buyurur ki bu §eni' 
i§e kalkl§malan sebebiyle bu, onlarda ve onlann kalblerinde- bir miina
flkhk, bir §iiphe dogurmu§tur. Nitekim buza~ya tapanlann kalblerine 
de buza~ sevgisi doldurmu§tu. 

Allah Teala: <<Kalbleri paralanmcaya kadar.» buyurur ki buradan 
maksa.d, onlann oliimleridir. Bu a~1klamayr ibn Abbas, Miicahid, Kata
de, Zeyd ibn Eslem, Siiddi, Habib ibn Ebu Sabit, Dahhak, Abdurrah
man Ibn Zeyd ibn Eslem ile selef alimlerinden bir ~ogu yapmt§tlr. <<Ve 
Allah (yaratiklan.ruJ;l amellerini) en iyi bilendir. (Haytr olsun, §er ol
sun bu amelleri ile onlan cezalandtrma.smda) hikmet sihibidir.n 
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111 - Muhakkak ki Allah, mii'minlerin mallann1 ve 
canlanrn, kar~1hg1 cennet olmak uzere satin a1IDI1:?tlr .. On
lar, Allah yolunda sava~Irlar; oldururler ve olduriilurler. 
Tevrat'da, incil'de ve Kur'an'da kendi iizerine hak bir va
addir. Kim Allah'tan daha c;ok ahdini yerine getirebilir? 
Oyleyse yaptig1n1z ah~-veri11e sevinin. En biiyiik kurtulu~ 
i~te budur. 

Allah Teala, canlarm1 ve mallarmi Allah yolunda comert~e veren 
inanmi§ kullarma bunlara bedel cenneti verdigini haber veriyor. Bu, 
O'nun fa·zh, keremi ve ihsaru iledir. Kendisine itaat eden kullarma ke
reminden, lutfundan onlardan cennetin kar§1hg1m kabul buyurm~tur. 
Bu sebepledir ki Hasan el~Basri ve Katade §oyle soylerler: Allah'1a ye
min olsun ki, Allah Teala onlarla biatla§ffil§ ve bedellerini ~ok yiiksek 
tutm~tur. ~emr ibn Atiyye: Hi~ bir miisliiman yoktur ki boynunda 
Allah'm biat1 olsun da ona vefa gostennesin veya o biat iizere olmesin, 
demi§ ve sonra bu ayeti okumu§tur. Yine bunun ic;indir ki : Kim, Allah 
yolunda hamle ederse ( cihad ederse), yani bu ahdi kabul edip ona vefa 
gO.sterirse; Allah ile biatl~rm§tlr, denilmi§tir. 

Muhammed ibn Ka'b el7Kurazi ve ~kalan der ki: Akabe gecesi 
Abdullah ibn Revaha (r.a.) Allah Rasulii (s.a.) ne: Rabbm ve kendin 
i~in diledigini §art kO§, demi§ti. Allah Rasulii : Rabb1m i~in O'na iba.det 
etmenizi ve O'na hi~ bir §eyle ortak ko§mamaniZI §art ko§uyorum. Ken
dim i~in de canlanrnZI ve ma:Ilanmz1 nelerden koruyorsaruz, beni de 
ondan korumamz1 §art ko§uyorum, buyurmU§tu. Onlar : Bunu yapar
sak bizim ic;in ne var? diye sorduklannda Hz. Peygamber: ·cennet, bu
yurmU§tu. Onlar: Kazanc;ll bir ah§-veri§; ah§-veri§i bozmay1z ve bo
zulmasim i.Stemeyiz, demi§ler. Bunun iizerine: ccMuhakkak ki Allah, 
mii'minlerin mallanm ve canlanru, kar§Ihgi cermet olmak iizere satm 
almi§tlr ... >> a yeti nazil olmU§tUr. 

Allah Teala: «Onlar, Allah yolunda sava§Irlar; oldiiriirler ve Oldii
riiliirler.>> buyuruyor ki. ister oldiirsunler, ister Oldiiriilsunler, isterse 
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hem olsiin, hem Oldtirillsiinler her tic; durumda onlar ic;in cennet vacib 
olmtL?tur. Bu sebepledir ki Buharl ve Miislim'in Sahih'lerinde bulunan 
bir hadiste ~oyle buyurulur: Allah T~ala kendi yolunda (cihada) «;lka
na kef'll olmU1itur. 0, s1rf Benim yolumda cihad ve rastilleri tasdik ic;in 
cihada «;Ikmll?tlr. ilite Allah Teala, eg~r o oliirse; kendisini cennete koy
maYl tekeffill eder. Veya ona ecir veya ganimetten elde ettikleriyle 
beraber evine dondtirecektir. 

Allah Tala'mn: «Tevrat'da, incil'de ve Kur'an'da kendi iizerine 
hak bir vaaddlr.» kavli yukardaki va'di bir peki§tirmedir. Bunu kendi 
nefsine yazchgm1 ve bu va'dini (onceki) btiytik kitablarda rastillerine · 
bildirdigini buradan haber vermektedir. Bu biiytik kitablar; Mtisa'ya in
dirilmi§ olan Tevrat, Isa'ya indirilmi§ olan incil ve Muhammed (s.a.) e 
indirilmi§ olan Kur'an'dlr. 

Allah Teala : <CKim Allah'tan daha GOk ahdini yerine getirebilir?» 
buyurur ki 0, asla va'dinden hulfetmez, donmez. NiJtekim ba§ka ayet
lerde ~6yle buyurmaktad1r : <<Allah'tan daha dogru sozlti kim olabilir?n 
(Nisa, 87, 122}. Bu sebebledir ki burada da : «Oyleyse yaptlgrmz all§ 
-veri§e sevinin. En btiyiik kurtulu~ i§te budur.» buyurur. i§te bu ahdin 
geregini yerine getiren, bu ahdine vefa. gosterenler buna mukabil ka
zanmi§ olduklan btiyiik kurtulu§ ve devamh nimete sevinsinler. 

----- iZAHI 

Bilindigi gibi, Huneyn sava§mda islam ordusunun sayiSI dti§man 
ordusunun tic; katldlr. Ancak islam ordusunun ic;inde ikibin adet Mek
ke'li oldugu gibi, ktifriinti gizleyen intikam almak ic;in mti'minlerin flr
satml kollayan, Hz. Peygamber (s.a.) i oldtirmek isteyen miinaf1klar, 
imam zaYJf kimseler, cihad ederek hakkl. yiikseltmek ic;in degil de s1rf 
ganimet ic;in sa~ katllml§ olan baz1 gene; kimseler de bulunmak~d1r. 

i§te bu s·aydlklanmlz ok yagmuru ba§layinca gerisin geriye ka«;ti
lar. islam ordusu panige kaplldl ve bu gibi durumlarda normal olarak 
meydana gelen du:rum meydana geldi; bunlarm dl§mda kalan islam 
askerleri korkudan degil de mecbtiriyetten dolaYI geri c;ekildiler, dagll
dllar. Bu olayda Allah (c.c.) m hikmeti mtislfunanlan egitmek idi. Ra
sUlullah (s.a.) her zamanki gibi sebat etti. Kendisine yak!n olan ehl-i 
beyt'i ve kendisinden hie; aynlmayan Ebubeki~, Orner ve ibn Mestid 
(r.a.) .gibi muhacirlerin ileri gelenleri de Hz. Peygamber· (s.a.) le bern
her kahp sebat ettiler. itin Mes'tid (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.) ile be
raber sebat edenlerin seksen ki§i oldugunu rivayet etmektedir. Bunla
rm sayismm daha az oldugunu soyleyenler, sadece Rastilullah'm yak1-
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runda gordugu kimseleri hesaba katmak:taxhrlar. Ancak bu demek de
gildir ki, bunlann dl§mda kalan tum ordu ko~uya kaplla:rak dagllllll§ 
ve yerini bildigi halde Rasulullah (s.a.) 1 k'asden terketmi§ti. Gerc;ek §U 
ki; ordu, oklardan can1m kurtarmak ic;in kac;an yeni yetme mtisluman
lar ve Mekke'lilere bakarak dagilmu~ti. Binlerce ki§iden olu§an bu in
sanlann c;ogu etrafmdakiler gibi Hz. Peygamber (s.a.) in yerini bilmi-

. yordula.r. Hz. Abbas (r.a.) m hagirmasi uzerine Rasulullah (s.a.) m 
bulundugu yeri ogrenen muslumanlar, ozellikle Ansar donup toparian
makta gecikffiemi§lerdir. Bunlar, hadisc;i ve talihc;Uerin livayet ettikleri 
haberlerdir. 

Rafiziler ise adetleri tizere bu konuda buttin sahabeyi suc;lamak:
tadlrlar. Bunlara gore; btitiin ashah korkuya kap1lmi§, Allah'a kar§I 
gelmi§, Rasulullah'l olume terk ederek kac;Illl§lardlr. Bunun i~indir ki 
Enfal suresinde gec;en ilahi tehdide ve gazaba mustahak olrnU§lardir. · 
Ancak sayllan onu gec;meyen bir grup Hz. Ali (r.a.) ye uyarak Rasu
lullah (s.a.) ile beraber sebat etmi§ti. Hz. Peygarnberle beraber kendi
liginden sebat eden tek insan Hz. Ali'dir. Eger o olmasayd.l o gtin Ra
sUlullah (s.a.) oldtirtilecek ve islam dini de yeryiizunden silinecekti. 

BU surenin be§ ve altmci ayetlerini ac;Iklarken bazi c;agda§ ~ia ule
masirun yazmi§ oldugu 'bi.r kitabtan bahsettik. Yine orada bu zevMm, 
hicretin dokuzuncu senesinde bu s1irenin ilk ayetlerini okumak ic;in Hz. 
Ali (r.a.) nin gonderilmesini fazla rabarttiklanm, buna mukabil Hz. 
Ebubekir (r.a.) in haec ba§kanhgma getirilmes.ini kuc;iimsediklerini zik
retmi§ ve b~ konudaki §Upheleri dagitmi§tik. 

Mezkur kitabm muellifi Hz. Ali (r.a.) nin Rasulullah (s.a.) ile bir~ 
likte sebat etmesini ise ondan daha fazla abartrni§ ate yandan diger 
sahabeyi c;irkin §ekilde tahkir etmi§tir; Bu zatm iddiasma gore; o gun 
Hz. Orner (r.a.) de kac;arilar arasmdaymi§ ve onunla birlikte butun 
rntislumanlar kac;Illl§lar. Yalruz Hz. Ali (r.a.) ve diger tic; ki§i (bir riva
yete gore dokuz ki§i) onunla birlikte kac;mami§lar. 

· Btirada §unu hemen ifade edelim ki; bu ·zatin 'Hz. Orner (r.a.) hak
kmda ileri surdugu iddia hie; bir muhaddis ve siyer muelHfince dogru. 
bulunmami~tir. Muellif Buhari'nin Katade (r.a.) den rivayet ettigi ha
dise dayanmaya c;all§maktadlr. Buna gore Mtislurnanlann · datJ.ldigl ve 
Hz. Omer'in de aralannda oldugu anlat1hyor. Katade soztin burasmda 
§6yle devarn ediyor: Bir de baktlm, Orner (r.a.) de insanlann ic;inde .. 
Bunlara ne olmu§, ya Orner? dedim. Orner, Allah'm takdiri, dedi. Son
ra ins:anlar, Hz. PeJigarnber (s.a.) in bulundugu yere dondtiler. Miiellif 
bOyle naklediyor. Biz, onun iddiasmda yer alan cehalet ve iftirayi ac;Ik
lama dururnundayiZ. Qtinkti O, kendine, gore ayeti tefsir etrnek iste-
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mek:tedir. Onun durumunu ac;Iklayahm ki, kitabma rastlayanlar yanh§ 
bilgi edinmekten kurtulabilsinler. 

Hadisi tiimiiyle almayan bu raf1zi alimi sactece Ebu Katade (r.a.) 
nin: 'Bir de bak't1m, Orner topluluk ic;indeydi, sozilne nazanm teksif et
mektedir. Qiinkii, §ayet Orner (r.a.) in sebat edenler arasmda bulun
dugu bilinmese, Ebu Katade'nin sozii miisaid oldugu ic;in onu «kac;an 
insanlar» ic;inde diye tefsir etmek istiyor, denebilir. Bu ihtimale binaen 
olmahdlr ki Ka.stalani, bu sozij Hz. Orner (r.a.) in kac;mayarilar.arasm
da oldugu tarzmda yorumlami§tir. Hz. Orner (r.a.) nas11 sava§tan kac;an 
bir korkak olabilir? 0, Rasulullah (s.a.) m islam'I kendisiyle giic;lendir
mesi ic;in Allah (c.c.) a dua ettigi ve Allah'm da kabul buyurdugu zatt1r. 
Hatta ibn Mes'ud (r.a.), Orner (r.a.) mtislilman oluncaya kadar, Al
lah (c.c.) a alenen ibadet edilmedigini bildirmektedir. 

Aym Raf1zi biitiin sahabeye, hatta «Bi'at'iir-Ridvan» ehline de if
tira etmektedir. 0 ashab ki, •Allah (c.c.) onlan Kur'an'da ovmii§ ken
dilerinden raZI olduguna ye'min etmi~tir. «Andolsun ki, o agacm altmda 
sana biat ederlerken Allah, mii'minlerden raZI olmu§tur. Kalblerinde 
olam bilmi§, onlara giiven indirmi§ ve onlan pek yakm bir fetihle mii
kafatl-andlrnn§tlr. Muhammed Allah'm elc;isidir. Beraberinde bulunan
lar da kafirlere k:ar§I c;etin, kendi aralannda merhametlidirler. Onlan 
riikua vanrken, secde ederken goriirsiin. Allah'tan lutuf ve nza isterler. 
Yiizlerinde secde izinden ni§anlan vard1r. Bu, onlann Tevrat'taki vasif
landir. incil'deki vas1flan da §6yledir : Onlar filizini yanp c;Ikarmi§ git
tikc;e onu kuvvetlendirerek kalmla§mi§ govdesi iizerine dikilmi§ bir ekine 
benzerler ki bu ziraatc;Ilann da ho§una gider. Allah b6ylece onlan c;o
galtlp kuvvetlendirmekle kafirleri ofkelendirir. Allah, inamp salih amel 
i§leyenlere magfiret ve biiyiik miikatat va'detmi§tir.>> 

:Bu ve benzeri Rafizi kitaplan Raf1zilerin sahabeye kafirlerden da
ha c;ok k1zd1klanm go.stermektedir. Qiinkii Raf1zi olan miiellif; tum sa
habenin Mekke'li miiellefe-i kulub'un pe§inden giderek sava§ alanmdan 
kac;tlklanm iddia etmektedir. Rasulullah (s.a.) m yanmda iic; ki§inin 
dl§mda kimse kalmadi diyor. Bunlar: a) Ali (r.a.); Hz. Peygamber 
1s.a.) in oniinde k1hc; salhyordu. b) Abbas (r.a.); Hz. Peygamber (s.a.)in 
devesinin yulanru tutuyordu. c) Ebu Siifyan ibn Haris ibn Abdiilmut-
alib (r.a.); Hz, Peygamber (s.a.) in devesinin iizengisini tutinaktaydl. 

Bu iic;iincii §ahiS hakkmda ihtilaf vardu·. Bu zatm Rasillullah'm sol 
vamnda bulunmakta olan ibn Mesud (r.a.) oldugunu soyleyenler de 
vardlr. Ote yandan orda Benu Ha§im'den dokuz ki§inin sebat ettigi de 
rivayet edilmi§tir. 

Miiellif, <<Sonra Allah; Rasulii ile mii'minler iizerine sekinetini 
1siikunet saglayan emniyyetini) indirdi.» mealindeki ayetin, bu sava§-
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ta Hz. Peygamqer (s.a.) ile birlikt'e sebat eden mu'minler hakkmda nazil 
oldugunu iddia etmektedir. Buna §U sorularla cevab verilir: 0 halde 
ayet ni~in birbirini ta'kib manasim ifade eden ( ~ ) ile bir oncesine 
baglanffil§ti.r? Sekinetin inmesi Bi'at-i R1dvan ehli Ansar ve Muhacir
lerin sava§ alanma donmesini gerektirmez mi'? Ya da onlarm donmesi 
U.zerine bu sUkunetin dogmas1 icab etmez mi? Muellefe-i kulubun sava§ 
alanmdan ka~mas1 sonucu kap1ldlklan panik ortadan kalkt1~tan sonra 
geri donmemi§ler midir? Meydana gelen panik ve ke§meke§ RasuluUah 
(s.a.) m ve Abbas (r.a.) m ~ag1rmas1 ve kendisinin bulundugu mahalli 
bilmelerinden sonra Yiice Allah'm uzerlerine sekinet indirmesiyle da
~lmami§ rmd1r? 

Dogrusu §Udur ki: Bu ayette sekinetin sava§ alamndan k~~maktan 

sonra olduguna delalet eden ( ~ ) edatmm kullarulmasi, sekine.tin 
Ziddl olan panik muellefe-i kull'tb'un dag!lma~n ile olmU§tur. Ve buyuk 
kalabahgm dag1lmas1 ile de umumi bir hal alrm§tlr. Bu gibi hallerde 
bu, tabii bir durumdur. Sebebi ve ba§lang1c1 farkh olsa da neticesi aym 
olmu§tur. Hz. Peygamber (s.a.) ise muslumanlarm bu durumuna iizUl~ 
mti§, zihni s1kmt1ya dti§mii§tiir. Bundan sonra Yiice Allah'm mu'min~ 
leri imtihan etmekteki hikmeti tamamlamnca peygamberihe siikune
tini indi.rm,i.§tir. Bunun uzerine Hz. Peygamber (s.a.) amcas1 Abbas 
(r.a.) a Muhacir ve Ansan geri ~ag1rmas1m emretmi§tir. Abbas (r.a.) m 
onlan ~a~rmas1 ile Allah (e. c.) onlarm iizerine sekinet indirmi§, onlar 
da Allah ve Rasilliine icabet etmi§lerdir. 

Olay1 istedigi bi~imde aktaran ve birtakim ba't1l yorumlarla kan§
tiran bu Rafl'zi, sava§ hakkmda nazil alan iki ayeti tahrif etmeye yel
tenmi§, bu ayetlerin Rasulullah {s.a.) ile beraber sebat eden ve kendi 
iddiasma .gore, ii~ veya bir ki§inin di§m~a kalanlan kmamak i~in indi
rildigini iddia et~, sahabeyi kiifrii gerektiren bir yerme ile yermi§tir. 
S6zun burasmda miiellif §Oyle diyor: 

((Nerede kald1 sizin Allah (c.c.) a verdiginiz soz? R1dvan bi'ati .giinii 
b1rak1p ka~mayacagma dair ettiginiz yemin? ~unu bilesiniz ki; . ka~an 
cehennemdedir, oldiiriilen i.Se §ehid olmu§tur. Allah (c.c.) a vermi§ ol
d:ugunuz s6ze uymadm1z. Yuce Allah ((Allah mu'minlerden ·mallanru ve 
canlanm cenne~t kar§Ihgmda sat1t1 almi§tlr. <;unku onlar Allah yolun
da sava§Irlar, olduriirler ve oldurUlurler. (Bu) Allah uzerine hak bir 
vaadd1r.n buyurmu§tur. Sozunuzu mu bozdunuz, yoksa · bi'at1 rm? Ki, 
sava§a bakmadan, orduya ald1rmadan sirtm1z1 donup ka~Iyorsunuz? 
Kim bunu yaparsa Allah'm gazabma ugrar.>> Muellif Huneyn sava§I ile 
ilgili ayeti tefsir ederken Allah (c.c.) m kelamm1 boyle tahrif ediyor. 
0 ayet ki, Yuce Allah'm mu'minlere olan lutfunu, sava§m ba§mda mey-~ 
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dana •gelen panik ve dagJ.lmadan sonra kendilerine yaprm§ oldugu yar
cbrmru hatlrlatmaktan ba§ka bir §ey deglldir. Bu zatm bundan mak
sadl, Kur'an'da gec;en sahabe ile ilgili ovgiileri yoketmek, onlan Allah 
katmda mahh1katm kotiilerinden saymak, onlar hakkmda Allah (c.c.) m 
nzasm1 gazaba, cennet va'dini cehennem tehdidine c;evirmek iste
mektir. 

Bu RaflZi'nin §U bi'at ayetini nasll eksik biraktlgtru g()ruyorsunuz 
degil mi? Qiinkii ayetin devami, onun gorii§iiniin kar§Ismda ve yoru
munu bozan bir delil durumundadir. Allah Teala burada §6yle buyuru
yor: «0 halde O'nunla yapmi§ oldugunuz bu ah§veri§ten dolaJI sevinin 
i§te bu (gerc;ekten) biiyiik kurtulu§tur.» ~ayet Yiice Allah onlann ver
dikleri sozii bozacaklanru veya bu bi'atl feshettiklerini bilseydi, onlara 
sevinmeyi emretmez, ba§ka bir §eyi degil de sadece bu i§i biiyiik bir 
kurtulu§ diye ifade buyurmazcb. Miiellif «Yoksa bi'aM fesih mi ettiniz?,l 
soziiyle Ansann Akabe bi'atmda kendi mal ve canlanru koruduklan 
gibi Hz. Peygamberin de mal ve caruru koruyacaklarma dair Rasftlul
lah (s.a.) a verdikleri s6ze i§aret etmektedir. i§in garibi, Allah (c.c.) 
ve Rasftlii (s.a.) sahabenin (r.a.) verdigi sozii yerine getirdigine §ahid
lik ederlerken, bu Raf1zi h1yanet ettiklerini, kasidh olduklanru ve bi'ati 
feshettiklerini iddia etmektedir. 

Miiellif bundan sonra sozii tekrar Hz. Omer (r.a.) in sava~tan kac;
tigi iddiasma getiriyor. 0 Orner (r.a.) ki, Allah (c.c.) kendisiyle islam'a 
kuvvet kazandirrm§, onun gorii§iine uyan ayet indirmi§tir. 0 Orner 
(r.a..) ki, Hz. Peygamber (s.a.) den sonra Kur'an'1 yery·iiziine en c;ok 
yayan kimsedir. 

Biitiin sahabeye iftira eden bu ki§i sonra §6yle devam ediyor : Miis
liimanlann halini, dii§tiikleri badireyi, Yiice Allah'm kendilerini kma
masim ve o cesur asker, iisti.in insanla Hz. Ali (r.a.) ile sahabenin ileri 
gelenlerine, Ansar ve Muhacirinin biiyiiklerine ve kendilerine ima ve 
i§aret olunan kimselere kar§I nasi! oviindiigiinii dii§ii:necek olursan, o 
Z'aman Hz. Ali (r.a.) nin biiyiikliigiinii, Allah (c.c.) ve Rasulii (s.a.) ka
tmdaki derecesini din ve devlet ugruna ne denli mi.icadele yaptigiru an
larsm. Mi.iellif, bunlardan ba§ka buti.in mi.i'minlere hakaret manasmda 
bir siirii §airane Iaflar ediyor. i§i iyice azd1rarak Zi.ibeyr, T~lha, Sa'd 
ibn Ebu Vakkas gibi Peygamber (s.a.) tarafmdan cennetle Hliijdelenm!§ 
kimseleri; Allah ve Rasuli.ini.in kihei, ~am ve ,Irak fatihi, islam san
caktan Halid ibn Velid'i, Ebu Di.icane, Sa'd ibn Ubade, Haris ibn Sum
me ve Ebu Eyyub gibi islam kahramanlanru, isimlerini vererek suc;lu
yor. Sonra Hz. Ali (r.a.) yi; nas1l da o dagmikhga kar§I koydu, onun 
uzaydan daha geni§ olan gogsii ve kaderden daha gec;erli olan kalbi ile 
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ters c;evirmeyi ba.§ard1, diyerek bu panigin, sahabenin kalblerini boz
dugu, darmadag1mk ettigi yalamm soylemek durumunda kallyor. Ve 
yemin ederek; o, Hz. Peygamber (s.•a;) in ashab1 (r.a.) arasmdan bu ola
ym miikafati ile ayncallk kazamyor, onun §erefiyle i.istiinliik elde edi
yor, onun §erefiyle doluyor, diyor. iftira edip diger ashaba hakaret yag
dirdigi ve Allah a:dma yalan soylecligi takdirde ancak a§mhgmm ta
mam1anacagiru samyor. 

Sonra bu oozleri -<iiger sahabeye hakaret ettigi gibi- Rasulullah'
la (s.a.) beraber sebat eden dokuz ki§ilik Ha§imi tupluluguna hakaret 
etmek ic;in soylemedigini, onlara sadece neseblerinden otiirii . hakaret 
etmedigini, yoksa bunlann da bir cesaret ve iistiinliigii olmacllgu:u 
-oysa bu da bir hakarettir- soyleyerek §Oyle devam ediyor : ccKendi
,sinden ba§ka hak ilah olmayan. Allah'a yemin ederim ki; bunlar ~ncak 
Ali (r.a.) seba.t ettigi ic;in sebat etmi§ler, onun savunmasmdan dolayi 
tutunabilrrllijlerdir. <;iinkii Hz. Ali (r.a.) riin onlan korumak ve savun
mak ic;in yeterli olacagml biliyorlardl. Qiinkil tarihi inceleyen, aZiclk 
okuyan bir kirnse Ha§imilerden olan bu §ah1slann daha once kahra
manhklan olmacllgm1 bilir. Tarih bunlarm o giine kadar hie; bir kirnseyi 
oldiirdiiklei"ini yazmami§tlr. )) 

«Allah a§kma bana soyleyiniz. Cesaret ve metanetini bildikleri Hz. 
Ali (r.a.) §U dokuz ki§inin ic;inde bulunmasaych onlann herhangi biri 
sebat eder rniydi? Vallahi hayu!.. 0 zaman klyamet kbpar, Rasulullah 
(s.a.) oldiiriiliir, din ve devlet 'giderdi. Bu ummetin kurtulu§unu mii
teakib yok olmas1, ya§arken yik1lmas1 demektir. l§te Hz. Ali (r.a.) nin 
Rasulullah (s.a.) 1 korumas1, onunla beraber yiizi.i (?) a§mayan sava§
c;mm sebat etmesi Hz. Peygamber (s.a.) in ya§amasma, din ve devle
tin bakasma halkm yok olmaktan kurtulmasma sebeb .olmu§tur.>> 

.Milellif, bu §airane hayalle:rden, rB.f1zice ift1ralardan sonra halifelik 
konusunda din, devlet ve devlet ba§kanllgi i§lerine Allah (c.c.) m ken
disine i§aret buyurdugu zattan ba§kalanm sec;tiklerinden dolayl ilm
meti suc;lamaya yoneliyor. 

Bundan .SOnra da Buhal"i, Milslim ve benzeri sahih hadis kitabl sa
hiplerini suc;lamaya gec;iyor. Qilnkii bu zatlar, bu konuda kendisinin 
ve emsalinin yaptlg1 gibi Allah (c.c.) a Rasuliine (s.a.) · Ansar ve Mu
hacirine iftira etmemektedirler. Buhari ve Miislim'i suc;larken bu konu
da §Oyle diyor : «Buhari ve Miislim'e §a§Iyorum. Bu c;ok onernli mese
lede Ali (r.a.) yi nas1l sozkonusu etmiyorlar? Oysa Kur'an bu olayda 
onu zikrediyor. >> Biz, el-Menar mecmuasmda onun Buhari ve Miislim'e 
iftiralanm cevablandirml§tlk. Burada ise Allah (c.c.) m kitab1m savu
mahm ve ·ona yapt1g1 iftiray1 cevabland1rmaya c;ah§ahm. 
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Cenab-1 Allah Kur'an'da ne latzan ve ne de Zitnnen Hz. Ali'nin Hu
neyn'de mii'rninleri kurtard1~m ifade buyurmarm§tlr. Yiice Allah mii'
rninleri kendisinin kurtard1~m §Oyle ifade etmektedir : cc'Allah size ~ok 
yerde ve Huneyn'de yard1m etti.H ve ccsonra Allah sekinetini Ra.sulii
niin ve mii'minlerin iizerine indirdin . Ne Hz. Ali'nin ve ne de -§iilerin 
onlardan ba§ka kimsenin Rasulullah (s.a.) m yamnda sebat etmedi
gini iddia ettikleri- ii~ veya dokuz ki§inin iizerine indirdigini soyle
memektedir. Hz. Peygamber (s.a.) le beraber adlan bilinen 80 ki§inin 
daha orada sebat ettigini soyledik. Bu rivayetler, bu 80 ki§iden ba§ka 
kimsenin orada sebat etmecligini de gerektirmez. Yiice Allah Kur'an'm
da ccSizin gormediginiz ordular (melekler) gonderdi de (onlarla) kafir
lere azab etth>, buyurmaktadlr. GOrilliiyor ki, Allah Teala. burada kafir
lere Hz. Ali (r.a.) nin azab ettigini, onlan bozguna ugratt1gm1 soyle
merni§tir. Bunu ne bir muhaddis, ne de bir siyer bilgini soylememi§tir. 

Eger mtieilif ccbu zatlar oldum olas1 Hz. Ali (r.a.) nin meziyetlerini 
saklarlardl onun i~in bOyle bir §eyden bahsetmiyorlarn gibi bir iddiada. 
bulunursa; buna §Oyle cevab veririz: Muhaddisler ve siyer alimleri Hz. 
Ali (r.a .) nin meziyetlerini anlattlklan kadar hi~ bir sahabenin mezi
yetlerini anlatmami§lardir. Buhari ve Muslim Hz. Peygamber'in sebat 
ettigini bildirip te Hz. Ali'den bahsetmerni§lerse; bu olayda Ebubekir 
ve Orner (r.a.) i de zikretmemi§lerdir. Buhari ve Miisliin bilinen §art-
1anna uydugu i~in Abbas ve Ebu Siifyan ibn Haris (r.a.) i ozellikle 

. zikretmi§lerdir. Miiellif Buhari'den muallak bir rivayet naklederek bu 
rivayetin Orner (r.a.) in sava§tan ka~anlar arasmda oldugunu goster
digini, bu zatm Muaviye hakkmda hi~ bir §ey rivayet etmedigini, oysa 
Ali (r.a.) hakkmda bir~ok hadise yer verdigini de iddia etmektedir. 

Eger Buhari ve Miislim giivenilirliginden emin olamad1klan baz1 
raf1zilerin rivayetini kabul etmemi§lerse bundan dalaYI ni~in kman. 
smlar? Biz goriiyoruz ki; bu zat gibi miiellifler a§Irlhklarmdan dalay1, 
sahabeye iftira ve anlan haks1z yere yerme maksadiYla Allah (c.c.) ave 
Rasilliine (s.a .) iftira edebilmekte, Allah (c.c.) m ayetlerini tahrife 
ciir'et edebilmektedirler. 

~unu ifade edelim ki, Buhari ve Miislim'in bu diiriistliiklerinde §a
§Ilacak hi~ bir §ey yoktur. A.!nl §a§Ilacak alan RM1zi'nin halidir : 01-
mayan bir §eyi, hatta aksi alan bir §eyi Allah (c.c.) m kitabma isnad 
ederken, Huncyn sava§mda Hz. Peygamber (s.a.) le beraber Ali (r.a.) ve 
onunla beraber cesaret, iman ve Rasulullah (s.a.) m hayatma onem 
verdiklerinden dolaYI degil de, anun sebatma dayanarak ii~ veya dokuz 
ki§iden ba§ka kimsenin sebat etmedigine yemin ederken nas1l aluyar 
da utanm1yor? 
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Bundan ba§ka, «0 olmasayd1 Rasulullah (s.a.) olecek, din ve devlet 
yok olacaktl)) gibi iddialarda bulunurken; Allah (c.c.) tan ve Hz. Ali 
(r.a.) nin butti.n meziyetlerini kendisinden ald1g1 Rasulullah ·(s.a.) tan 
Il'asil utannuyor? Utanm1yor da Rasulullah (s.a.) Ia bera.ber tek ba§ma 
onun· seba.t ettigi tarZinda iftira ederek Rasulullah (s.a.) 1, dini ve bu
tun halkl ona bor~lu klhyor. iddia ·ettigi olaym bir an i~in ger~ek ol
du~nu kabul etsek bile; bu, bahsettigimiz bon;lulugu gerektirmez. 
<;unkii, zaten Muhacir ve Ansar'm sa vat? alanma donmesi ve nihayet 
onlan sava§ alanmda desteklemek i~in meleklerin inmesiyle Rasulul
lah (s.a.) ve beraberindekilere once Allah'm lutfu, sonra destegi, mu
yesser olmu§tur. 

· Bu zat Yuce Allah'm «Ey Rasul, Rabbmdan sana indirileni teblig 
et. Eger bunu yapmazsan O'nun el~iligini yapmarm~ olursun. Allah 
seni insanlardan koruyacaktlr.,, ayetine inannuyor olmah ki, Rasulul
lah (s.a.) m oldurillmesinden soz ediyor? 

Bilmiyor mu ki, Hz. Ali (r .. a.) yimmda bulunmad1g1 halde Rasu
lullah (s.a.) nice insanlar ve topluluklar tarafmdan oldurillmek istenmi§ 
ve Allah (c.c.) kendisini onlardan korumu§tur? ' 

Bu zat, Allah (c.c.) m Kur'an ve- hadiste Peygamberini muzaffer 
kllacag1 ve dinini butun dinlerden ustun yapacagma dair va'dini, du§
manlanm ise peri§an edecegini de mi bilmiyor? Rasulullah, (s.a.) He
vazin kabilesinin Huneyn'de sava§mak i9in toplann§ oldugu §eylerin 
mtislumanlara ganimet olacag1m biliyordu. Buna ragmen muellif «Ali 
(r.a.) olmasayd1 Hz. Pey.gamber (s.a.) oldurtilur, islam devleti yrk1hr, 
ummet helak olurdu.)) sozi.l.ni.l. nas1I sarfedebiliyor? Hevazin kabilesi, 
diger araplann yapamad1g1 bir §eyi yapmaya kadir miydi? Ote yandan 
mtisltimanlar her bak1mdan onlardan daha gii~lu degiller miydi? Butun 
bunlardan ba§ka Allah (c.c.) m yard1m1 onlara tahsis edilmemi§ miydi? 

Miisltimanlan Rat1zilige dondi.irmek i~in muhaddislere ve sahabe-
ye hakaret etmek olur §ey mi? · 

Saglam akll, bag1ms1z fikir sahibi ve islam tarihinden haberi olan 
herkes kesinlikle bilmektedir ki; Rasulullah (s.a.) m ashab1 (r.a.) kor
kak degil, aksine insanlann en cesuru idiler. Yi.ice Allah Peygam
ber (s.a.) ini yard1m1 ve ashab1 ile desteklemi§ti. Sadece Hz. Ali (r.a.) 
ile degil. Nitekim Cenab-1 Allah «0, seni yard1m1yla ve mu'minlerle des
tekleyendir.)) buyliinl:U§.tur. $unu da bilmek gerekir ki; Bedir sava§m
da Rasillullah (s.a.) ile beraber bulunanlar da sayrca az, yaya ve ac; 
kimselerdiler. Bununla beraber, Allah (c.c.) onlar1 kendilerinin u~ kat1 
olan Kurey§ ordusuna ve ileri gelenlerine kar§I muzaffer kllnn§tlr. 
i§te bu mu'minler, sayr bak1mmdan Bedir'in §artlanmn tamamen aksi 
alan bu s~va§ta Hevazin kabilesi ile sava§maktan korkacak degillerdi. 
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Ancak Allah Teala onlan imtihan eltti. Bu imtihamn sebebini &ilia on
ce 80ylemi§ bulunuyoruz. Ki Yiice Allah, kendisine, inayetine, Rasulii
ne (s.a.), onu yardmuyla destekleyecegine imanlannm artmasm1, sa
dece sayi bak1mmdan ~ogunlukta olmalanna aldanmamalanm istiyor
dti. 

Biri r;1k1p ta kendisini a§Inhk ku§atan, akhm taa.ssub alan bu ~ii'nin 
yeminine z1t bir yemin etse ve dese ki: Allah (c.c.) a yemin ederim 
ki, Hz: Peygamber (s.a.) i peygamberlerin (a.s.) sonuncusu, dinin ta
mamlayiClSl, ruemlere rahmet olarak gonderen Allah (c.c.), onu kafir
lere ,klar§l muzaffer kllmaya, baskmc1larm baskmma kar§l korumaya 
Hz. Ali (r.a.) veya bir ba§kasmm yardimiyla degil, s1rf kendi lutfuyla 
kendisi U.Stlenmi§tir. Eger Allah (c·.c.) )Ali ibn Ebu Talib (r.a.) i ya
ratmaml§ veya Hz. Ali (r.a.) Huneyn sava§mda Ras(Hullah (s.a) m or
dusunda bulunmaml§ olsayd1, Hz. Peygamber (s.a.) oldiirillmeyecegi 
gibi, din de yeryiiziinden silinmeyecek, iimmet yok olmayacaktl. Allah 
(c.c.) da Peygamberine vermi§ oldugu zafer soziinii yerine getirecekti. 
Evet §imdi, sahabenin tiimiinii sevmekte olan bir Siinni Allah (c.c.) m 
kitabma, Rasulullah (s.a.) m siinnetine, dogru tarihe uygun olan bu 
yemini e'tse, bu yemin Allah (c.c.), Rasulii (s.a.) ve Hz. Ali (r.a.) nez
dinde, §U ~ii'nin cehaletle ve biitiin zikrolunanlara uymayan taassubu 
ile yapml§ oldugu yeminden daha dogru ve daha giizel olurdu. ((Al
lah'm yoldan sap1ttlrd1~ bir kimse ir;in art1k hie; bir yol g6sterici ola
maZ.ll (Re$id R1za, Tefsir el-Menar, X, 311 - 321). 
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112 - Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd . edenler, 
seyahat edenler, riiku' edenler, secde edenler, ma'rUfu em
redenler, munkeri nehyedenler, Allah'1n hududunu koru
yanlardir~ Mii'minleri mujdele. 

Bu giizel s1fatlar ve giizel huylar; mukabilinde Allah'm canlanm 
ve mallanm satm almi§ oldugu mii'minlerin S1fatland1r. Onlar : B'iit'tin 
giinahlardan «tevbe edenlerll, kotilliikleri terkederler, ibadet ederler, 
Rablannm emirlerini yerine getirirler, ve ona ibadet~. devam ederler, 
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Onlann ooz ve fiilleri bunlarchr. Sozle yap1lan amellerin en ooeli hamdet
mektir. Bu sebepledir ki: ccHamd edenler ... >J buyurm~tur. Amelle-rin 
en faziletlisi ise oru~tur. Oru~; yemek, i~mek .ve ci.mA' gibi lezzetleri 
terketmektir. Burada seya.hat ile kasdedilen i§te budur. Bu sebepledlr 
ki: ccSeyahat edenler.» buyurm~tur. Hz. Peygamber (s.a.) in harum
larida: ( u'-JL.: )' (Tahrim, 5) ayetinde bununla nitelenmi§lerdir. Yanl 
onlar, orw; tutanlard1r. Aym §ekilde ccriiku' ve secde edenler.» buyur
m~tur. Bunlarla birlikte onlar, Allah'm yaratlklanna fayda verirler. 
Ma'rufu emretmek, miinkerden nehyetmek suretiyle Allah'a itaata on
Ian ir§ad ederler. Zira onlar, neyin yap1Imas1 gerektigini, neyin de terke
dilmesi gerektigini bilirler. 0, helal klima ve haram kllmasmda Allah'm 
hiikiimlerinin hududunu muhafaza etmektir. Bu muha.faza hem ilim, 
hem de amel baklmmdan olacakt1r. Onlar, hem Allah'a ibadet eder ve 
hem de -yar3.!tiklanna nasihat ederler. Bu sebepledir ki : (IMii'minleri 
miijdele.J> buyurmU§tur. Zira iman, butiin bunlan i~ine almaktad1r. i§te 
bu sifatlarla ni·telenmi§ olanlara ne mutlu. 

Siify!n es-Sevri'nin As1m kanallyla .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan ri
vayetine gore o: ccSeyahat edenler, oru~ tutanlardlr.J> demi§tir. Aym 
gorii§ Said ibn Ciibeyr ve A vfi tarafmdan ibn Abbas'tan da riv!yet 
edilmi§tir. Yine !bn Abb!s'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : 
((Allah Teala'run Kur'an'da zikretmi§ oldugu her seyahat; oruv tutan
lardn:.>> Dahhak -Allah ona .rahmet eylesin- de boyle ooylemi§tir. !bn 
Cerir der ki: Bize Ahmed ibn ishak'm .. . Ai§e (R. Anha) dan rivayetine 
gore o: Bu iimmetin seyahati oruc;tur, demi§tir. Burada seyahat eden-
1erden maksadm, oruc; tutanlar oldugu Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ata, 
Ebu Abdurra.hman es-Sillemi, Dahhak !bn Miizahim, Siifyan ibn Uyey
ne ve ba§kalarmca da soylenmi§tir. Hasan el-Basri ise : Seyahat eden
ler; RamazAn aymda oruc;lu olanlard1r, demi§tir. Ebu Amr el-Abdi de: 
Seyahat edenler; ·mii'minlerden oruca devam edenlerdir, demi§tir. Bu 
soziin bir ~nzeri, merfU' bir h9.diste de varid OliDU§tUr. §(}yle ki : ibn 
Cerir'in Muhammed !bn Abdullah kanallyla ... Ebu Hiireyre'den riv!
yetine gore; Allah Rasulii (s.a.) : Seyahat edenler; i§te onlar, oru<;lu 
olanlardlr, btiyurmU§tur. Bu hadisin mevkuf olarak riv!yeti daha Slh
hatlidir. Yine !bn Cerir der ki: Bana Yunus'un ... Ubeyd !bn Umeyr'
den riv!yetine gore; o, §oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) e seyahat 
edenler soruldu da : Onlar, oruc;lu olanlard1r, buyurdu. Bu da ceyyid 
bir miirseldir. · · 

Bunlar, gorii§lerin en s1hhatli ve en me§hur olanland1r. Ancak se
yahatin cihM olduguna delalet eden haberler de v!rid olmU§tur. ~oyle 
ki : Ebu Davud'un Siinen'inde Ebu U'mame'den riv!yet ettigi bir ha-
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dise gore bir adam : Ey Allah'm elc;isi, bana seyahat ic;in izin ver, de
mi§ti. Hz. Peygamber (s.a.) : Ummetimin seyahati Allah yolunda cmad
dJ.r, buyurdu. ibn Miibarek'in ibn Lehia'dan rivayetine gore; Umare 
ibn Gaziyye, ona §Oyle haber vermi§: Al1ah RasUlii (s.a.) niin yarun
da seyahat amlrru§tl. Allah Rasulii §oyle buyurdu : Allah Teala bunun 
yerine bize Allah yolunda cihad ve her bir yiikSek yerde tekbiri ver
m~tir. ikrime'den rivayet edildigine gore o: Onlar, ilim ogrenenlerdir, 
(ilim pe§inde kO§anlardu.) demi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
de : Onlar muhacirlerdir, demi§tir. Her iki g6rii§ii de ibn Ebu Hatim 
rivayet etmi§tir. 

Burada seyahattan maksad; sa.dece yeryiiziinde seyahat etmeyi ve 
~ollerde, magaralarda, .daglann tepelerinde yalmz kalmay1 ibadet sa
yanlann anlad1g1 mana degildir. Zira bu, fitne ve dinde sarsmtilar ol- · 
dugu ,gfinlerin d.I§mda me§ru' degildir. Buhari'nin Sahih'inde Ebu Said 
el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur : Ki§inin en haYJrh ma.h, pe~ine dii§erek daglann tepelerine, 
yagmurlann dii§tiigu yerlere gidecegi ve bOylece dinini fitnelerden ko
ruyacagi koyun olacaktlr. 

Avfi ve Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Ab!Jas'tan rivayetlerine gore; o, 
<<Allah'm hududunu koruyanlardlf. IJ ayeti hakkmda: Allah'm taati 
iizere kaim olanlardJ.r, demi§tir. Hasan el-Basri de bOyle s6yle~tir. 
Ondan gelen rivayetlerden birinde ise o : Allah'm farzlanru koruyan
lard!r, demi§-tir. Ba§ka bir rivayette ise : Allah'm emri iizere §ahid ve 
kaim olanlardJ.r, demi:}tir. 

---- ·- i Z A HI - ----

Kur'an'I hifzettigim, onu durmadan okudugum siralarda ve daha 
sonraki ~eyrek as1rdan fazla bir zaman boyu Kur'an uzerinde yapt1g1m 
eliidler esnasmda bu ayetleri sayilamayacak kadar okudum ve dinle
dim ... Ama §U anda «Kur'an'm Golgesinde>l onunla kar§Ila§tlglm zaman, 
dah'a once okuduklanmm hi~ birinde idrak etmedigim, kavramad1g1m 
~eyleri kavrad.Im, idrak ettim... · · 

Korkunc; bir a yet bu ... Bu a yet, mii'minleri Allah' a baglayan ala
kalann gergek yoniinii ve miisliiman olarak Allah'a verdikleri biatin 
hakiki vechesini ac;Ikhyor. Kim, bu biat1 verdikten sonra onun muhte
vasma riayet ederse; o, gerc;ek manada bir mii'mindir. Ve ona «mft'. 
min>> va.sf1ru vermek uygun dii§er. Qiinkii onda imarun hakikatl temes
sill etme~tedir. Aksi takdirde imarun §ahiSta tahakkuk edip etmedlgini, , 
arl'l.§tirmak gerekecektir. 
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Bu biatm mahiyeti, Allah Teala'run bize fazl u keremi ile belirt
tig'i gibi, Hak Teala mu'minlerin mallanm ve kendilerini zat-1 ilahisi 
i~in satm alnn§tlr. Boylece mu'minler, her §eylerini Allah'a vermi§ler
dir. Artlk mu'minin Allah yalunda herhangi bir §eyini esirgemesi soz 
konusu degildir... Aslmda almak veya vermek mu'minin iradesi dl§m-

1 
da cereyan etmekltedir. Bu, bOyle bir satm alm.aidlr. All§ veri§ bitmi§tir. 
Bundan sonra satin alan zat diledigi gibi sarfedebilir. Sablan kimse 
i~in artlk .sOz hakkl yaktur. Sadece ~izilen plana uygun olarak yolda 
yfuiimek, saga rola bakmadan, hangisini se~eceghn, demeden, mfina
ka§a ve mucadeleye dalmadan yurumek du§er ana ... Her emre; ba§Im
l'a goziim iist:U,ne, diyerek itaat etmek dfi§er kendisine ... Buti.in bunla
nn bir kar§1hg1 vard1r ... Cennet .. . Gidilecek yol ise cihad yolu, olmek 
ve oldurfilmek yolu ... Netice ... Ya zafer ... Ya §ehadet .. . · · 

<<:Allah §fiphesiz, Allah yolunda sava§lp olduren ve oldurulen mu'
minlerin canlanm ve mallanm -Tevrat, incil ve Kur'an'da soz veril
mi§ bir hak .olarak- cennete kar§Ihk satm almi§tlr.)) 

Kim, bu §artlan kabul ederek kendini satarsa ... Kim, bu all§ veri§e 
raZ1 olup el Slkl§lrsa ... Kim, bu be<ieli begenip icablanru yerine getirir
se .. . i§te o mu'mindir ... Mu'minler anlard1r ki, kendilerini .Allah 'yo
lunda satnn§lard1r. Bu ah§ veri§e kar§Ihk koyma.s1 da Allah'm bir fazl u 
keremidir. Yoksa .canlanm da, mallanm da· veren o degil midir? Malla
rm ve canlarm sahibi Allah degil mi? .. Ne var ki Hak Teala, insanog
Iuna ikram olarak bir irade gucii vermi§, bu irade ile all§ veri§lerini 
~hatta 1Allah ile baglantiSiru-- yiirutmesini te'min etmi§tir. Yine Iutf 
ve ihsam ile insanogluntm hayatlm bir tak1m .ahid ve anla§malarla 
t.anzim etmi§ ve bunlara bagh kalmasm1 istemi§tir. Bu Ol~Ulerden §~
maYl da insanhk derecesinden dii§fip hayvanhk derekesine inme olarak 
degerlendirmi§tir. Hem de hayvanhgm en kotfisii alarak .. . ((Ger~ekten 
de Allah indinde yiirfiyen canhlarm en kotiisii kiifredenlerdir. Onl-ar 
iman etmezler. Onlar ki sen kendilerjnden soz almi§tn1 da sonra her 
def·a.smda ahidlerini bozar almu§lardL Ve onlar sakmmazlar.» Nitekim 
ceza· veya mfika;fat noktas1 olarak da, bu ahde sadaka-tl veya hiyaneti · 
alnn§tir. 

~uphe yok ki bu biat, son ~lerece deh§etengiz bir biattlr. Bunca 
deh§etiyle a, her IIfli'minin boynunun borcudur. Giicu yettigi muddet
~e, iman ortadan kalkmadan bu biatm artadan kalkmas1 saz konusu 
alamaz ... I§te ben, §U satlrlan yazarken aym korkuyu ve deh§eti biz
zat hissediyorum. Ve bu noktadan geliyar endi§em: 

<<:Allah, §iiphesiz· Allah yalunda sava§ip olduren ve oldUrfilen mu'
minlerin canlanm ve mallanm - -Tevrat, incil ve Kur'an'da soz veril
mi§ bir hak alarak- cennete kar§Ihk satm almi§tir. >~ 
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Sen yard.1m et bize Allah'Im!.. Bu akid ve sozl~me cok zor, gayet 
miidhi§ ... f;lu yeryiiziiniin dogusunda, batlsmda kendilerinin miisliiman 
olduklanm sanan insan y1gmlan ... Oturmu§lar ... ¥eryiiziinde Allah'm 
Uhlhiyyetini hakim k1lmak ic;in cihad nedir bilmiyorlar ... Kullann ha
yatma tasallut edip Allah'm hakk1m gasbetmi§ olan tagutlan Yikmak 
ic;in <;ali§rmyorlar ... Olrniiyorlar ... Oldiiriilmuyorlar ... Birbirlerini klr
malan, cihadla ilgisi olmayan oliimlerdir. Sen yard1m et bize Allah'1m!.. 

Gerc;ekten de §U miibarek sozler, onu ilk duyanlann kalbinde bir 
yank! yap1yor ve mii'min goniillerde derh~U ya§amaya ba§layan bir vakla 
olUYQrdU. Onlarm zihinlerinde bu miibarek sozler, miicerred manada 
ogrenilmeye c;all§Ilan laf Ylgm1 degildi. Sadece duygular diinyasmda 
y~anan miicerred his y1g1m halinde de kalrmyordu ... Onlar, derhal 
hllrekete gec;ip ona gore amel etmek ic;in dinliyorlard1 bu miibarek S'Oz.. 
lerL Gozle g()riilen bir hareket haline donii§tiirmek ic;in .. . Yoksa dii§ii
niilen ve zihinden ge~en §ekiller halinde kalmas1 i<;in degil ... !kine~ 
Akabe biatmda bOyle kavrarm§tl Revaha oglu Abdullah (r.a.) bu mii
barek kelarm ... Muhammed ibn Ka'b ve digerleri naklederler ki; Ikinci 
Akabe biatmm yap1ldig1 gece Revaha oglu Abdullah (r.a.) Allah'm Ra~ 
suliine der ki: Hem Rabbm ic;;in, hem de kendin i<;in diledigin §eyleri 
§art olarak ko§. Bunun iiz~rine Rasulullah buyurur : Rabbrm i<;in koy~ 
d,,gurn §art; O'na kulluk etmenizdir. O'na ba§kasm1 e§ ko§mamaruzdJ.r. 
Kendim ic;in ileri siirdiigiim §art ise; kendi cammz1 ve mallruz1 koru
dugunuz §eylerden beni de korumamzd1r. Bunun iizerine Revaha oglu 
Abdullah der ki; biz bunlan yapt1gnmz zaman elimize ne gec;ecek? AI~ 
lah'm Rasillii : Cermet, buyurur. Orada bulunanlar da hep birlikte : 
Karh bir ka.zanc;. Ne azaltmz, ne de vazgec;eriz, derler. 

i§te bOyle ... <<ne azaltmz, ne de vazge<:;eriz». Onlar, bu 50zii iki ali§ 
veri§c;i arasmda ge<;erli olan bir pazarllk ve el s1k1§ma olarak kabul et
mi§lerdi. Art1k mesele bitmi§ti. Akid tamamlanmi§tl. Bundan. bir daha 
geri donmenin imkam kalmarm§tl. ((ne azaltmz, ne de vazge<;eriz.» Bu 
el Siki§madan sonra all§ veri§ tamamlan.mi§tir. Bir daha donii§ imkam 
veya muhayyerlik s6z konusu degildir. Bu all§ veri§in kar§Ih~nda all
nan bedel cennettir. Ancak bu bedel vaadedilen bir bedel degil, dogru
dan dogruya alman bir bedeldir. Oyle degil mi, bu ilahi bir vaad degil 
mi? Satm alan Allah Teala degil mi? Bu bedeli va'deden Yiice Yarat1c1 
degil mi? .. Ve bu O'nun, daha onceki semavi kitablarmda da gec;erli 
olan ezeli va'di degil mi?... 

((Tevrat, tncil ve Kur'an'da soz verilmi§ bir hak olarak.» 
((Verdigi s6zii Allah'tan daha c;ok tutan kim vardtr?» 
Dogru ... Verdigi sozii Allah'tan daha c;;ok tutan kim vard1r? .. 
Gerc;ek odur ki cihad, her mii'minin omuzuna yiiklenmi§ olan bir 
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biatt1r. Evet, dogrudan d~ruya her mu'minin omuzuna yuklenmi~ olan 
bir biat ... Pe)llgamberlik muessesesi kurulalldanberi ve Allah'm dini yer
yuz:unde gorulelidenberi bu ooyledir .. . Aslmda bu, Allah'm degi§mez 
kanunudur. Bu kanun olmadan ne hayat muntazaman seyrine devarn 
edebilir, ne de kurtulu§ imkaru_ olur ... Qiinku: 

<<~a;yet Allah, insanlarm b1r k1srmru bir kiSII)I ile def'etmemi~l ol~ 
·sayd1, butunuyle yeryuzii fesad bulurdu.)) 

yunku: 
<<~ayet Allah, insa.nlann bir kuimm1 bir k1sm1 ile def'etmemi§ ol

saydl, i<;inde Allah'm ad1 <;ok~a arulan mescidler, ma'bedler, kilise ve 
ha vralar yiktlirdi. )) 

Elbette hak, Hak yolunda seyrine devam edecektir. Elbette bitll, 
Hakkm yolunu kesip seyrine engel olmaya ~ali§S.Caktlr. iHer iki hare
ket de gayet normaldir ... Ve elbette Allah'm dini, yeryiizunde kullan 
kullara kul olmaktan kurtanp, sadece Allah'a kul ederek hakiki h'lirri
yetlerini vermeye Qaii§acaktir .... Elbette o yoluna devam ederken kar
§Isma putlar, §eytanlar dikilecektir. Hatta putlann ve §eytanlarm yo
lunu kesmesi mutlak §ekilde icabedecektir. Ve bunun yan1 s1ra, Allah'm 
dini, elbette yeryiiziinde insanlarm ger<;ek hiirriyetlerine ula§malan ic:;in 
harekete ge<;ecektir. Hakkm Hak · yolunda azimle ilerlemesi ve bitlla 
yol vermemek i<;in bir an bile durmamaSI i§te bunun ic;:in §arttlr ... Yer
y'liz'linde kufiir bulundugu mi..i.gdet<;e . .. Yeryiizunde batil bulundugu 
muddet<;e .. , Yeryiiziinde insanm insanhk §eref ve haysiyetini ayaklar 
altma alan :Allah'tan ba§kasma kulluk surup gittikc;e ... Allah yolunda 
cihad da devam edecektir ... Allah'a verilen soz, her mu'minin yuklen
digi mecburi bir m'likellefiyettir ... Aksi takdirde imandan soz edile
mez .. . ((Her kim ki sava§rtladan, kendisini sava§a haz1rlamadan oliirse 
munafikhktan bir §U'be i~erisinde olur.>l 

<Qyleyse yaptlgm1z ali§ veri§e sevinin. i§te bu, en buy'lik s:aadettir. li 
Sevinin ... Kendinizi ve malm1z1 Allah'a adadtgmiz i<;in sevinin .. . 

Allah'm va'dettigi gibi . kar§Illk olarak cenneti aldtgirnz ic:;in sevinin .. . 
Nedir mu'minin kaybettigi .burada? .. Kendi nefsini ve mallru Allah'a 
adayan, teslim eden ve bunun kar§Ihgmda cenneti satm alan mu'min 
ne kaybetmektedir? .. Allah'a kasem ederim ki hi~ bir §eY kaybetme-

. mektedir. G'lin :gelecek mutlaka olecektir .. . Ve bir gun mali da kaybo
lacaktlr ... ister bUhlan Allah yolunda harcasm ister ba§ka yollarda, bir 
giin mutlaka fanilige mahkum olacaktlr. . . Ama kar§Ihk olarak satm 
allnan cennet ~ger<;ek bir kaian~tlr. Ger<;ek manada afa§tmlacak olursa 
kar§Ihgi mumkun olmayan son derece karh bir kar§Ihktir. Aslmda 11asll 
olursa olsun cennete kar§lhk verilen §eyler, bir gun kendiliginden yok 
olacaktir zMen. . . · 
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Allah ic;in ya§ayan insanm yiiceligini, ttlviligini de bir kenara bi
rak~hm .. . Allah ic;in ya~ayan ki~i ustiin olursa, Allah'm kelannru 'iis
tiin k1Imak, Allah'm dinini yer1e~tirmek ve Allah'm kullanru Allah'tan 
b~kasma kulluk etmek zilletinden kurtarn1ak ic;in ustun olur ... Carum 
verdigi zaman da, Allah yolunda §ehid olur. ~ehid olarak Allah'm va'det
tigi hayatm kendi hayatmdan daha iyi oldugunu gorup ~maya ba§
lar. Diinyada Allah ic;in ya§ayan insan, zaten her ad1mmda, her hare
ketinde kendisinin butun yeryuzti kuvvetlerinden giic;lu oldugunu, yer
yuziinun her turlu baglanndan azade ve Slkletinden a~r bulundugunu 
hisseder. Allah ic;in ya.l}ayan insanda iman; kederleri, inane;; hayati 
yenerek yoluna devam eder. 

Dogrusu, sadece budur, buyiik kazanc;larm kazailCI. Bu kazan<;tlr 
insana insanhgm gerc;ek manasm1 saglayan.· Zaruretlerin basklsmdan 
ve kirliliginden insam kurtaran .. , insam alemlerden U.Ste getiren ... Aki
deyi hay!llta yeg tutturan ... Ve bunlara bir de .. . cennet ... eklenince ... 
artlk bu, miinaka§as1z, sevindiren bir kazang olur. Kar i.istiine kar .. : 
Munaka§a mevzuu ve §U.phe emaresi bulunmayan bir kazanc;br bu ... 

«Oyleyse yaptig1ruz ah§ veri.~e sevinin. i§te bu, en buyiik saactettir.>> 
~imdi bir nebze Allah Teala'run §U mubarek kelami U.zerinde du

rahm : 
«Tevrat, incil ve Kur'an'da soz verilmi§ bir hak olarak.>> 
Allah yolunda cihad edenlere Allah'm mukarrer va'di Kur'an-1 

MU.bin'in birgok yerlerinde defalarca tekrar edilrni§ ve uzerinde etraf
hca durulmu§tur. Bu, herkes~e ma'lum olan §eydir. Kur'an-1 Kerim Al
lah yolunda cihadm, Rabbani nizamm tabiatmda yer almi§ onemli bir 
unsur · oldugunu §tipheye mahal b1rakm.ayacak §ekilde ac;1kc;a beyan 
etmi§tir. Qiinkti Kur'an'a gore cihM; ya1mz zaman ve mekana degil, 
bizzat be§er realitesine cevab vermek ic;in yegane ba§vu:rulmasi gere
ken yoldur. Madem ki cahiliyyet sadece nazariye halinde ortaya <;lkml
yor, aksiyon halinde belirip kendisini maddi kuvvetlerle savunuyor, !s
lam'm alem§U.mul vahdaniyyet fermamm yaymasmm online dikiliyor, 
bu fermana kulak vermek isteyen1ere engel oluyor, !slam'm yeryiiziin
de kullan kullara kulluktan kurtarma icraa.tma mani oluyor, oyleyse 
on:a sadece nazariyeler ile cevab vermek manas1z olur. Bu ale~iimul 
fermana engel oldugu gibi, lmllara kul olmaytp, kullann yaradaruna 
kul olm.ayt hedef ectinen, putpereslikten kurtulup gerc;ek hiirriyetine 
ula§an islam cemiyetine katllacak a'zalara da engel olan cahiliyyetin 
kaf§Isma mucerred nazariyeler ile pkmak olamaz! .. 

i~te bunun i<;in islam, insamn hurriyet fermam olan bildirisini bU.
tun cihana yaymak yolunda kat'] harekete gec;mi§tir. Yaygm haldeki 
cahiliyyet cemiyetlerini koruyan maddi gil<;lere kar§l da, maddi kuvveti 
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ile miicadeleye giri§mek zorundaclir. Evet, kendi mant1g1 icab1 olarak 
kullarm kullara kullugunun devamm1 saglamak ve alem§funul islami 
dirili§ hareketini bastlrmak ic;in faaliyet gosteren sistemlere maddi giic;
lerle kar§I koymak mecburiyetindedir. 

Tevrat ve incil'de AUah'm miicahidlere va'dettigi §eylere gelince, 
bu noktanm bir nebze ac;Iklanmasi gerekiyor ... 

Bugiin gerek yahudilerin elindeki Tevrat'm, gerekse htristiyanla
rm semavi kitab kabul ettikleri incil'in Allah'm elgisi J.\:iusa ve isa (a.s.) 
ya nazi! olan kitablar oldugunu s6ylemek miimkiin degildir. Hatta ya
hudiler ve htristiyanlar bile, bu iki kitabm as1l niishalarirun elde bulun
madigi hususunda miinaka§aya girmemektedirler. Her iki kitabm da 
as1l niishalanmn ortadan kaybolmasmdan uzun bir miiddet sonra, ba§- · 
kalan tarafmdan kaleme almdigmi kabul etmektedirler. Elde bulunan 
niishalarm, sadece orijinal niishadan hat1fl.arda ~alan boliimler oldu
gunu tarti§masiz 'kabullenmektedirler. Nitekim bu parc;alar da, as1l 
niishanm c;ok az bir k1snnm te§kil etmektedirler. Qogunlugu ise ba§ka
lan tarafmdan kaleme almmi§tlr. 

Buna ragmen Ahd-i Kadim ad1 verilen kitablar mecmuasmda ci
had mevzuunda pek c;ok i§aretler vard1r. Yahudileri, dii§manlan olan 
putperestlere kar§I sava§a te§vik eden, kendi tannlann1 ve onun dinini 
galib · getirmek ic;in c;arpi§maya sevkeden b~Hiiniler yer almaktadlr. ~u 
kadar var ki meydana getirdikleri tahrifler; hem onlann All'ah mefku
resini, hem de . Allah yolunda cihad anlay:t§lanm degi§tirmi§tir. 

Bugiin hiristiyanlann elinde bulunan incil'e ge.lince; onda cihM 
Ue ilgili hie; bir i§aret ve hatlrlatmaya rastlanmamaktarllr. Ne var ki biz 
hiristiyanl~n tabiati ile Hgili gec;erli olan terimleri ve mefhumlan de
gi§tirmek zorunda<yJz. Qi.inkii bugiin geGerli mefhumlar, tamamen bu 
muharref incil'lerden c;Ikanlmi§tlr. Allah'm pe~gamberlerine gonder
digi her gerc;ek kitabmda ise cihada onemli bir yer verilmi§tir. 

Allah Teala biitiin kitaplannda; Allah yolunda sava§an, olen ve 
oldiiriil~nlere cennet verilecegini bildirmi§tir. Bu ifadeler asll ttibariyle 
hem Tevrat'ta, hem incil'de, hem de Kur'an-1 Miibin'de mevcuddur .. . 
i§te, bu lronuda soylenecek en kesin ve en dogru soi. Bunun di§mda hie; 
bir kimseye .soz soyleme yet.kisi yok ... 

~iiphesiz cihact, her mii'minin ooynunun bor~udur. Bu, Allah tara
fmdan onun omuzlarma yiiklenmi§ bir ahiddir.. . Evet, her mii'minin ... 
Hem de risalet miiessesesi ve Rasuller ger9egi kurulahdan, ortaya c;Ika
hdan beri. .. 

~u kadar var ki Allah yolunda cihad, miicerred manacta bir sava§ 
atihmmdan ibaret degildir. Yalmz cihad; amel, ahlak, duygu ve ibactet 
§eklinde ortaya <;Ikan iman kaicfes.inin iizerindeki zirve k1snnd1r. Allah'm 
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kendileriyle anla§ma yaptlg1 mii'minler, iman hakikatm1 kendi §alus
lannda temessill etmeye ~ah§an inanmi§lar ise, ~te §U asil imani ger
~eklere sahib olanlardlr : 

<<'Allah'a tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, O'nun ugruna 
gezenler, riiku' edenler, secde edenler, iyiligi te§vik edip kotiiliikten vaz
ge~irmeye ~all§anlar ve Allah'm hiikiimlerini hakklyla g<>zetenler.» 

«Tevbe edenler» ge~mi§ giinahlarma istigfar ederek Allah'a donen
ler ... Tevbe; ge~~ giinahlam pi§manllk duyup, geriye kalan §eyler i~in 
Allah'a tevecciihiin ifadesidir. Giinahlardan ka<{Inmamn ve fiilen sag
lanan amel-i salihin ifadesidir. Nitekim ger~ek manada tevbe, ancak 
amel-i salih ile tahakkuk ecter. ~u halde tevbe; temizlenip annmanm, 
Allah'a tevecciih edip dogru yolu bulmanm ifadesidir. 

<<ibadet edenler» Yaln1z ve yalmz Allah'a yonelen ve sadece O'na 
ibactet edip kul olanlar. Sadece O'nun Rububiyyetini kabullenenler .. . 
Bu vas1f; onlarm kendilerinde mevcuddur. Zaten hareketleri bu vasif
lanru isbatlamaktadir. Nitekim biitiiniiyle Allah'a yonelmek, itaat et
mek, fillen ve kavlen O'na ittiba etmek de bu vasf1 isbat etmektedir. 
Allah'1n Rububiyyetini Uluhiyyetini pratik ve ameli olarak kabullen-
menin ifadesidir zaten . bu.' . ' 

«Hamdedenler1i : .. ·Kaloleri tamam1yla ger~ek nimet verenin nime
tini itirafla dolu ·olanlar. Gizli a<;Ik, Slkmt111 ve bolluk anlannda lisan
lari hep Allah'a hamd il§'" kumldayanlar .. , Bolluk anmda nimeti ihsan 
edene kar§l §iikran vazifesini ·if a eden, Sikmt1h anlarda Allah'm imti
hanmdaki rahmeti idrak edenler ... Ger~ek manada hamd, sadece bol
luk ve rahat anmdaki hamd degildir. Asll hamd, sikmtlh anlarda ya
pllan hamddir. Mii'min gtinli.l, Adil ve Rahtm olan Allah'm bir mii'mini, 
sadece .imtihan i~in zorluklarla kar§I karl:?Iya getirecegini idrak eder ve 
bu s1rr1 idrak ne kadar zor olursa olsun Allah'a hamd ve senada bu
lunur ... 

«Onun ugruna gezenlern Bu grup hakkmda ihtilaf vard1r. Bil-
ginlerden bir k1sm1; bunlardan maksad muhacirlerdir derken, bir kis
mi da, bunlardan mak,c.;ad miicahidlerdir, demektedirler. Diger baz1lan 
ise, bunlann ilim ·talebi i~in diyar diyar gezenler oldugunu soylemekte
dirler. Bu kirnselerin oruc; tutanlar oldugunu ileri siirenler de varchr. 
Biz bunlarm; Allah'm biitiin yaratlklannda ve kainat kanunlannda giz
Jedigi hikmetleri dfu}iiniip ara§tlran kimseler oldugu kanaatmdayiz. 
Nitekim Kur'an'da bu mealde ifadelere rastlanmaktadlr: ccMuhakkak 
ki goklerin ve yerin yaratllmasmda, gece ile giindiiziin degi§mesinde 
ak1l sahipleri i~in deliller vardir. Onlar ki Allah'1 ayakta, oturarak ve 
yanlan iistii zikrederler. Goklerin ve yerin yaratlh§m1 dii§iiniirler. Rab
blmlz, §iiphesiz Sen bunu bo§ yere yaratmadm, tenzih ederiz Seni, der
ler.>> Tevbe, ibadet ve hamdden sonra bu vas1flarm zikredilmi§ olmasi, 
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bizim gorii§funiize daha uygundur. Tevbe, ibadet ve hrund ile birlikte 
!Allah'm miilkiinu tefekkur ve Allah'a s1gmmamn yer almas1 ve Allah'm 
yarat1klanndaki hiknie,ti du~unmek, yaratma i§lemlnin uzerine kaim ol
dugu hakkl bilmek ~aha muvaflktlr ... Gaye, yalmz idrak ile yetinip 
butun omrii mucerred teemmiil ve ibretle ge~irmek degildir. Bu idrak 
ve tefekkur ile birlikte bu esasa dayall olarak nayat binasimn kurul
InaSl ve i'man laz1m gelir. 

<eRiiku' edenler, secde edenler» .. . Namazlan yerine getirenler ve 
namaz1 kendilerinden aynlmaz bir s1fat olarak kabul edenler. Riik11' 
ve secdeyi, kendilerini digerlerinden ayuan mumeyyiz bir vas1f olarak 
kabullenenler ... 

((iyiligi te§vik edip kotiilu~ten vazge~irmeye . ~ah§anlar» Allah'm 
§erlatmm hakim oldugu bir cemiyet viicud bulup, bu cemiyet sadece 
AUah'm dinine baglamrsa. O'ndan ba§ka kimsenin dinine tabi olmaz
sa ... iyiligi ·~e§vik ve kotiilukten sakmdmnaya ~ah§mak bu cemiyetin 
hedefi olursa ... Elbette ki bu cemiyet, Allah'm nizam1 ve §eriatl dl
§mda yap1la.n hata. ve sapk1nl1klara meydan vermeyecektir. Ama; yer
yuzunde Allah'm hakimiyyetine dayah bir cemiyet bulunmaz, tek ba
§ma Allah'm nizarm hukumran olmaz..c;a, bOyle bir cemiyette en isabetli 
hareket ve ba.§ta 'gelen vazife; Allah'm hakimiyyetini ikame edip, miis
lfunan cemiyetin tekevvununu saglamaktlr ... Kotiilukten sakmd1rmak 
mevzuunda on plana almacak mesele ise; insanlan kullara kul yapan 
putperestlik kap1larmm kapatllmas1d1r. Muhammed (s.a.) e inananlar, 
onunla birlikte hicret edip ilk olarak birlik,te sava§anlar, once Allah'm 
§erlatl ile hiikmeden bir miisHiman devletin kurulmas1 ·ve §erlatm buy
ruklanna uyan miisluman toplumun in§as1 i~in ~ah§rm§lardl. Ancak 
bu husftslan yerine getirdikten sonradlr ki, itaat ve isyan ile ilgili ve 
teferru~t sayllacak konulardaki emri bilma'ruf ve nehyi anil munker 
vazifesini · yerine getirmeye ba§ladllar:Hi~ bir zarrran as1l enerjilerini 
bOyle basit §eyler igin harcamadllar. islam devleti kurulmadan ve mus
luman toplumun yap1s1 i~a edilmeden once, c;abalanm ancak butun 
esaslann esasi durumtmda alan bu temelin in§asma harcadilar. iyiligi 
emretmek, kotiilukten ahkoymak prensibinin mefhumu da realitelerin 
ic~bma gore degerlendirilmelidir. Buyiik kotiiliikler nehyedilmeden ve 
buyiik iyilikler emredilmeden once ikinci veya u~iincu derecedeki kotu
liiklere veya iyiliklere gec;mek almaz. ilk islam cemiyetinin yapiSI ku-
rulurken bu husfts iizerinde dikkatle durulmu§tur. · 

c<Ve Allah'm hiikiimlerini hakklyla gozetenler» .. . Bu gozetim, hem 
kendi nefislerinde tatbik, hem de ba§kalarmda tatbik igindir. Allah'm 
hiikumlerini ~igneyenlere veya dinlemeyenlere mukavemet etmektir. 
Ne var ki bu da ma'rufu emretmek ve munkeri nehyetmek gibidir. Ki, 
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ancak miisluman bir cemiyette soz konusu olabilir. Musluman cemiyet 
ise; yalmz ve yalmz Allah'm §eriatmm hakim oldugu cemiyettir. Sadece 
Allah'm hukmunun ge~erli oldugu cemiyettir. Hakimiyet, te§rl' ve Uh1-
hiyyet yetkisinin sadece Allah'a ait oldugunu kabullenen toplumdur. 
AJlah'm nizam1 di§mdaki putperestlik nizamlan ile kendi kendini ida
reye yeltenmeyen cemiyettir. Butun ~abalar, once bu cemiyeti in§a et
mek i~in harcanmalld1r.. . Nerede boyle bir cemiyet in~a edilirse orada 
Allah'm hukiimleri hakk1yla gozetilir. Nitekim ilk islam cemiyetinin 
kurulU§unda da boyle olmu§tur. 

i§te Allah'm kendisinden biat. ald1g1 imanh cemiyet budur. Ve i§te 
o cemiyetin miimeyyiz vas1flan ... Kulu Allah'a donduren, giinah i§le
mekten ahkoyan ve amel-i salihe sevkeden bir tevbe. Allah'a yakla§
tiran ve Allah'1 as1l Ma'bud, hedef ve gaye olarak gosteren bir 'ibadet. 
Allah'a tam teslimiyyetin ve rahmet.i ile adaletine sonsuz guvenin ifa
desi olarak, gerek bollukta gerek darllkt.a O'na hamd u sena etmek. 
Mahlukatm temel plamnda mevcud olan hak ve hikmeti dile getiren 
Allah'm kainattaki delilleri ile birlikte seyredip kainat miilkiinde do
la§mak. Bu, insanm bizzat kendisinin islah olma durumunu ge~ip, kul
lan ve butunuyle hayat1 islah hedefine yonelen iyiligi emretmek, fena
llktan allkoymak yoludur. Allah'm hududunu tecavuz edenleri geri ~e
viren ve ba§kalannm bu hududu ~ignemesini onleyen bir muhafizllk
br bu ... 

i§te AUah'm cennet uzerine biat ald1g1 rnu'minler. Onlann hem 
canlanm hem de mallanm cennet kar§Illgmda satm alml§tlr. Allah'm 
dini; Rasuller ve risalet muessesesi kurulahdanberi boyle devam etmek
tedir. 

Allah nizarmm yuceltmek i~in Allah yolunda cihad ... Allah'a mey
dan okuyan - p.a§a- Allah du§manlanna kar§I sava§mak ... Veya hak 
ile batll arasmdaki siirekli sava§ta §ehid dii§mek ... islam ile cahiliyyet, 
Allah'm §erlati ile put~u nizamlar, hidayet ile dalalet arasmdaki bit
mez tiikenmez ~ati§mada can vermek ... 

Hayat, lx>l}ubo§una oyun ve eglenceden ibaret degil ki .. . Hayat 
sadece hayvanlar gibi yeyip, ic;ip, eglenmekten ibaret degil ki... Hayat 
al~ak~a bir sulhtan, basit bir istirahattan ve kolay ban§lara gonUl 
baglamaktan ibaret degil ki. .. Haytr, as1l hayat, hak yolunda sava§
mak ... Haytr yolunda cihad etmek ... Allah nizamm1 yiiceltmek ve mu
zaffer kllmak i~in ter dokmek ... · Veya Allah yolunda §ehid olmak .. . 
Sonra da cermet ve Allah'm nzas1. .. · 

i§te Allah'a inananlann ~agmld1klan ger~ek hayat ... «Ey iman 
edenler, sizi size hayat verecek olan §eylere ~a?;Irchklan zaman Allah'm 
ve Rasillullah'm davetine icabet edin.,, 
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... Ne kadar dogru soyluyor alemlerin yaradam ... Ne kadar dogru 
soyltiyor Allah'm ytice Rasulu... (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VII, 
415- 425). 

--oOo-----

113 - Cehennem ashab1 olduklan muhakkak mey
dana <;Iktlktan sonra, akraba bile olsalar, mii~rikler i9in 
magfiret dilemek peygambere ve mii'minlere yara~maz. 

114 - ibrahim'in babas1 ivin magfiret dilemesi; sa~ 
dece ona verdigi bir vaaddan dolay1 idi. Ama onun Al
lah'm dii!?maru oldugu kendisine belli olunca; ondan uzak
la~ti. Muhakkak ki ibrahim, 90k ivli ve halim. idi. 

1 

Mii§rikler i~in Magfiret Dilemek 

imam Ahmed der ki: Bize . Abdurrezzclk'm ... ibn el-Miiseyyeb'den, 
onun da babas1pdan rivayetine gore; o, §byle demi§tir: Ebu Talib'in 
vefM1 esnasmda Hz. Peygamber (s.a.) onun yamna girdi. Ebu Cehil ve 
Abdullah ibn Ebu Umeyye onun yanmdayd1lar. Hz. Peygamber : Ey 
amca, Allah'ta.n ba§ka hi~ bir ilah yoktur de. Bu kelime ile ben Allah 
katmda senin i~in bir delile sahip olay1m, dedi. Ebu· Cehil ve Abdullah 
ibn Ebu Umeyye : Ey Ebu Talib, Abdiilmutltalib'in dininden ~ mu ~e
vireceksin? dediler. Onlar boyle soylemeye devam ettiler de sonunda 
onun konu§tugu son sbz : Abdiilmuttalib'in dini uzere, demek oldu. Hz. 
Peygamber (s.a.) : Bana magfiret dilemekten men'olunmad1~m siirece 
senin i~in murtlaka magfiret dileyecegim, buyurdu da : C!Cehennem as
habi olduklan muhakkak meydana ~1ktlkta~ sonra akraba bile olsalar, 
mti§rikler i~in magfiret dilemek peygambere ve mu'minlere yarta§maz.l> 
ayeti ile: C!Muhakk:ak ki sen, her sevdigmi hidayete -erdiremezsin ... » 

(Kasas, 56) ayetleri nazil oldu. Hadisi Buhari ve Mtislim tahric etmi§
lerdir. 
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·imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Adem'in ... Hz. Ali (r.a.) den 
rivayetine g6re; o, §Oyle demi§tir: Mii§rik olan ana babasma magfiret 
dileyen birini i§ittim, mii§rik olduklan halde ki§i ami. babasma magfiret 
diler mi? dedim. ibrahim babasma magfiret dilemedi mi? dedi. Bunu 
Hz. Peygamber (s.a.) e soyledim de: <<Cehennem ashab1 olduklan mu
hakkak meydana ~1ktlktan sonra akraba bile olsalar, mii§rikler i~in · 

magfiret dilemek peygambere ve mii'minlere ya~maz... Ama ··"Oldii
giinde · bnun AUah'm dii§maru oldugu kendisine belli olunca, ondan 
uzakla§tl.ll aye.Ueri nazil oldu. «Oldiigu zaman.)) k1srmru bilmiyorum, 
Siifyan mi, yoksa israil mi soyledi; yoksa hadisin metni i~inde midir? 
Ben de derim ki : Bu, Miicahid'den rivayetle sabit olup, 0 : Oldiigii za~ 
man, demi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Mfuia'run ... ibn Biireyde'den, 
onun da babasmdan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Biz, Hz. Pey
gamber (s.a.) ile beraberdik. Bizi indirdi (konaklattl). Biz, onunla be
raber yakla§Ik siivari bin ki§i idik. iki rek'at namaz klld1. Sonra yiiziinii 
bize ~evirdi. GOzle~inden ya§lar dokilliiyordu. Orner ibn Hattab kal
kip; babam anam sana feda olsun, dedikten sonra: Ey Allah'm el~isi, 
sana ne oldu? diye sordu. ~oyle buyurdu: Ben .Rabb1mdan iimm~time 
magfixet dileme hus1.lsunda istekte bulundum, bana izin vermed.i. On
lara acnnamdan dolaYI gozlerim ya§ardl. Ben size ii~ §eyi yasaklaml§
tlm : Sizi kabir ziyaretinden men'etmi§tim, onlan ziyaret ediniz. Zira 
kabirleri ziyaret, size hayn hatlrlatlr. u~ giinden sonra kurbanlann 
etlerini size yasaklami§tim; yeyiniz ve ondan dilediginizi ahkoyunuz. 
Kablardan i~meyi size yasaklami§tlm; hangi kabdan dilerseniz i~in, sar-
hO§luk veren §eyi i~meyin. • 

ibn Cerir'in Alkame ibn Mersed kanahyla Siileyman ibn Biireyde'
den, onun da babasmdan rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.), MekRe'
ye geldiginde, bir kabir kahntiSmm yaruna gidip oturdu. Ona hitab et
meye ba§lad1, sonra aglayarak kalktl. Biz : Ey All~'m el~isi, senin yap
mi§ oldugun §ey bizi §iiphelendirdi, dedik. ~oyle buyurdu : Annemin 
kabrini ziyaret konusunda Rabb1mdan izin istedim, bana izin verdi. 
Ona rnagfiret dilemek i~in izin istedim, bana izin vermedi. Allah Rasu
liiniin o giinkiinden daha ~ok aglad1g1 goriilmemi§ti. 

ibn Ebu Hatim Tefsir'inde der ki: Bize babarmn ... Abdullah ibn 
Mes'ud.'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) bir 
giin kabristana ~1ktl. Biz de pe§inden gittik. Geldi ve nihayet kabris
t.anda bir kabrin yarunda oturdu. Uzunca miinacatta bulundu, sonra 
aglad1. Onun aglamas1 ile biz de aglad1k. Sonra Orner ibn Hattab kalklp 
ona dogru gitti. Once onu, sonra bizi ~ag1rd1 ve : Sizi aglatan nedir? 
buyurdu. Biz : Senin aglamana aglad1k, dedik. Buyurdu ki : Yarunc;la 

Tefsir, C. VII F. 231 
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oturdugun kabir Amine'nin kabridir. Rabb1mdan onu ziyaret i~in izin 
istedim, . bana izin verdi. Sonra ravi, hadisi b~ka bir §ekliyle rivayet 
eder. Sonra da buna 'yakm olarak ibn Mes'ud hadisini zikreder. Onda 
§U fazlahk vardlr: Rabblmdan ona dua i~in izin istedim, izin vermedi. 
Bunun iizerine : «Akraba bile olsalar, mi:i.§rikler i~in magfiret dilemek 
peygambere ve mii'mjnlere yara~maz.» ayeti indi. Beni bir c;ocugun an
nesi i~in hissettigi iiziintii' kapladi. Size kabir ziyaretini yasaklami§tlm, 
kabirleri ziyaret ediniz. Zira o, ahireti hat1rlatlr. Bu hadisle aym an-

. la.mda diger bir hadis-i §erif §Oyledir : Taberani der ki : Bi'ze Muham
med ibn Ali el-Mervezi'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah Ra
slllii (s.a.) Tebuk gazvesinden doniip de umre yaptigmda, Usfan yo
. ku§una indiginde ashabma. : Ben si'ze doniinceye kadar yoku§a arkamz1 
verin, buyurdu. Gitti ve annesinin kabrinin yamnda indi. Rabbma 
uzunca miinacatta bulundu, sonra aglad1 ve aglamas1 artti. Onlar da 
orrun aglamas1na aglad1Iar ve : . Allah peygamberinin burada aglamas1, 
ancak iimmeti hakkmda onun gii~ yetiremeyecegi bir §ey meydana gel-

' digindendir, dediler. Onlar aglad1~nda Hz. Peygamber kalkti, onlara 
dond.ii ve: Sizi aglatan nedir? buyurdu. Onlar: Ey Allah'm Peygamberi, 
sen:in aglarnana aglad1k ve : Herhalde iimmetin hakkmda senin gii~ 
yetiremeyecegin bir §ey vuku buldu, dedik. HayJr, bir kiSrm olmu§tur. 
Fakat •annemin ·kabrine indim, kiyitmet giinii ona §ef3Jat etmeme izin 
vermesi i~in Allah'a dua ettim. Bana izin vermedi. Ona acidim, zira o 
benim annemdir ve aglad1m. Sonra Cibril bana geldi ve : ibrahim'in ba
basi i~in magfiret dilemesi, sadece ona verdigi bir va'dden dolayi idi. 
Ama onun Allah'm di.i§mam oldugu kendisine belli olunca ondan uzak
la§tl. Sen de annenden ibrahim'in babasmdan uzakla§tlgi gibi uzakl~; 
dedi. Ona acidim, . zira o benirn annemdir. Rabb1mdan, iimmetirnden 
dort §eyi kaldirmasmi diledim. : Onlardan ikisi kaldmldi, ikisini kal
dirmayi ise kabul buyurmadi : Gokten ta§ yagdmlmasi, yeryiiziinden 
bogulma, firkalara aynlmamalan ve baz1smm hlncim ba·ZJ.srm tattrrma
masi hu.$llsunda Rabb1ma dua ettim. Allah onlardan; gokiten ta§ yag
masim ve yerden bogulmayi kald1rd1. Katil ve kan§Ikllgi kalchrmay1 ise 
kabul buyurmad1. Allah Rasulii (burada) ancak annesinin kabrine yo
nelmi§tir. Zira o, bir keda agac1 (hurmaya benzer bir aga~) altma def
nedilmi§ti ve Usfan onlarmd1. 

Bu, garib . bir hadis olup siyak1 da garibdir. Hatib el-Bagda:di'nin . 
«es-Sab1k ve'l-Lahlk» isimli eserinde me~hul bir sened ile Hz. A.i§e'den 
rivayet etmi§ oldugu §U hadis miinker olmas1 hasebiyle ~ok daha ga
ribdir : ·. Bu hadiste anlatildigma gore Allah Teala, Hz. Peygamberin an
nesini diriltmi§, o iman etmi§, s:onra (tekrar eski haline) donmii§. Sii
heyli'nin «er-Ravd» isimli eserinde. i~inde me<;hul ravilerin bulundugu 
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bir isnad ile rivayet etmi§ oldugu §U hadis de aym §ekilde miinker ve 
son derece garlbdir : Muhakkak. ki Allah Teala babasrm ve anasm1 Hz. 
Pey;gamber i~in diriltmi§ .ve her ikisi de ona iman etmi§. Hafiz (Orner 
ibn Hasan) ibn Dihye der ki: Bu, Kur'an'm ve icma'm reddettigi uy
durma bir hadistir. Allah Teala: <cKafir olarak olenlerin tevbesi kabul 
degildir.» (Nisa, 18) buyurmu§tur. Ebu Abdullah el-Kurtubi: Bu ha
disin muktezas1. .. der ve ibn Dihye'ye cevab verir. Onun bu istidlalinin 
ozeti §Udur : Muhakkak ki bu, yeni bir hayatt1r. Nitekim bat~mdan 
sonra giine.§ donmii§ ve Hz. Ali ikindiyi kllnu§tlr. Taha vi der ki : Bu. 
yani giine§ hadisi sabittir. Kurtubi der ki : 0 ikisinin (Hz. Peygamberin 
anne ve babas1mn) diriltilmeleri .aklen ve §er'an muhal deglldir. Ben 
i§ittim ki Allah Teala, Hz. Peygamberin amcas1 Elm Talib'i diriltmi§ 
ve o kf:mdisine iman etmi§tir. Ben de derim ki: Biitiin bunlar, ha.disin 
sahih olmasma baghd1r. ~ayet badis sahih ise elbette bunlara. bir maru 
yoktur. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, «Akraba bile olsalar, mii§rikler i~in 
magfiret dilemek peygambere ve mii~riklere yar~maz. » ayeti hakkm· 
da der ki: Allah Rasulii (s.a.) annesine m:agfiret dilemek istedi de 
Allah Teala onu bundan men'etti. Muhakkak ki Allah'm Halili ibm
him, babas1 i~in magfiret dilemi§tir, dedi de Allah Teala: <cibra.him'in 
babas1 i~in magfiret dilemesi; sadece ona verdigi bir vaaddan dolayi idi.» 
ayetini indirdi. Yine 1m ayet hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn 
Ebu Talha der 'ki: On~ar bu ayet nazil oluncaya kadar onlara. (akra.ba
lan olan mii§riklere) magfiret dilerlerdi. Bu ayet nazil olunca, oliileri 
i~in m.a.gfiret dilemekten men'olunmadllar. Soma Allah Teala: <(ibra
him'in babasl i~in magfiret dilemesi. .. )) ayetini indirdi. 

Bu ayet hakkmda Katade der ki : Bize anlaJtlld1gma gt:>re, Hz. Pey
gamber (s.a.) in ashabmdan baz1lan: Ey Allah'm peygamberi, mu
hakkak ki bizim babalanm1zdan koffi§ulugu giizel olan, akrabalarma 
gelip ,giden, esirleri kurtaran, zimmetlerine vefa gosterenleri vardlr. 
O:o.Iar ic;in m.agfiret dilemeyelim mi? dediler. Hz. Peygamber (s.a.) : 
Evet, Allah'a yemin olsun ki, ben de ibrahim'in babas1 i~in magfiret 
diledigi ·gibi babama ma.gfiret diliyorum, buyurdu da Allah Teala : «Ce
hennem ashab1 olduklan muhakka.k meydana ~1kt1ktan sonra akraba 
bile olsal'ar, m~rikler ic;in magfiret dilemek peygambere ve mii'minlere 
ya~maz.» ayetini indirdi. Sonra Allah Teala, ibrahim'i ma'zur gore
rek : «ibrahim'iil ·babasl i~in magfit:et dilemesi, sadece ona verdigi bir 
va'dden dolayi idi. Ama onun Allah'm dii§mam oldugu kendisine belli 
olunca, ondan .uzakla§tl.» buyurmu§tur. Ravi der ki : Bize anlat1ld1gma 
gore, Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr : Bana oyle kelimeler 
vahyolundu ki onlar kulag1ma girdi, kalbime yerle§ti : M~rik olarak 
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olen kimseye inagfiret dilememekle emrolundum. Kim, mahrun fa·zla~ 
s1ru verirse; bu onun i~in en hayuh olandlr. Kim de tutar (vennez ise) 
bu onun ic;in en kOtii oland1r. Allah Teala (hi<; kimseyi) ya1mzca ken
dine yetecek kadar mall oldugundan dolaJI infak . etmeyenleri kma~ 
~. . 

Sevri'nin ~eybani'den, onun da Said ibn Ciibeyr'den rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir : Yahudi birisi olm~tii. Onun miisl(iman bir oglu 
v:ard1. Miisliiman olan oglu onunla beraber (onun cenazesine) ~1kmadJ.. 
Bu, ibn. Abbas'a anlatildigJnda §Oyle dedi : Onunla beraber yiiriimesi 
ve onu de:netmesi gerekirdi. Hayatta oldugu siirece de onun salahl i~in 

, dua etmeliydi. Oldiigiinde ise onu kendi haline birakniallydL Sonra §Oyle 
dedi : Jbrahim'in babas1 i~in magfiret dilemesi, sadece ona verdigi bir 
va'dden dolayi i.di. Ama onun Allah'm dii§mam oldugu kendisine belli 
olunca, ondan uzakla§tl. Ona dua etmedi. 

Bunun s1hhatine Ebu Davud ve ba§kalanmn Ali ibri Ebu Talib'den 
rivayet etmi§ olduklan §U hadis §ehadet etmektedir: Bu hadiste Ali 
ibn Ebu Truib der ki : Ebu 'I'alib oldiigiinde : Ey Allah'm el~isi, senin 
ihtiyar; dalalette olan amcan olmii§tiir, dedim. Buyurdu ki: Git ve onu 
defnet. &i,na (gen. ") gelinceye kadar hi~ bir §ey konU§ffia. Ve(ravi hadi
sin tamarmm zikretti. Rivayete gt>re; amcas1 Ebu Talib'in penazesi ile 
kar§Ila§ilgmda Allah Rasll}ii (s.a.) : Ey amca, muhakka~ sana akra-
bahgi yerine getirdim, buyurmu§.tu. • _/ · 

Ata ibn Ebu Rebah der ki : ZinMan hamile kalmi§ bir Habe§'li ka~ 
dm dahi olsa k1ble ehlinden bir kimse iizerine duaJI elbette b1rakacak 
degilim. Zira 'ben, mii§rikler di§mda Allah'm duaJI men'ettigmi asia 
i§itmi§ degilin:l. :Allah Teala : <rMi.i§rikler ic;in magfiret dilemek peygam-. 
bere ve mii'minlere yara§maz.» buyurinu§tur. 

ibn Cerir'in ibn Veki' kanallyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine go~ 
re; 10, §tiyle denn~ : Ebu Hiireyre ve annesi i<;in magfiret dileyene Allah 
rahmet eylesin. Ben: Ya babas1 i~in? diye sordum da: HaJir, n,J.uhak
kak ki babam mii§rik olarak olmii§rtiirJ dedi. 

<(Ama onun Allah'm dii§mam old:ugu kendisine belli olunca, ondan 
u~akla§tl.» ayeti hakklnda 'ibn Abbas der ki : Ibrahim babas1 oliinceye 
kadar onun i~in magfiret dilemekte devam etti. Onun Allah'm dii§mam 
oldugu kendisine belli olunca ondan uzakla§ti. Bir rivayette ise o, §O.yle 
demi§tir : Oldiigiinde onun AUah'm dii§mam oldugu kendisine belli 
oldu. Miicahid, Dahhak, :Katade ve ba§kalan da -Allah onlara rahmet 
eylesin- bOyle soylemi§lerdir. . 

Ubeyd ibn U_!lleyr ve Said ibn Ciibeyr der ki : K1yamet giinii Hz. 
ibrahiin babas1yla kar§Ila§tlgmda ondan uzakla§acaktir. Babasmm yii
zii boz renkli ve bulamk olacak, ey Ibrahim, ben sana kar§I gelirdim, bu . 
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gun ise kar§I gelmeyecegim, diyecek de Hz. ibrahim : Ey Rabb1m, (ya
rat tklann) diriltilecegl giinde beni ritsvay .etmeyecegL'li bana va'det
memi§ miydin? Uzakla§tlnlrm§ babamdan daha §iddetli bir rlisvayhk 
var rm? diyecek. Ona : Arkana bak, denilecek. Bir de g()recek ki, o 
(baba.SJ.) ~aniura bulanmt§ bir erkek s1rtlan olmu§. Sonra ayaklanndan 
tutulup ve ate§e atthr. 

Allah Teala: <<Muhakkak ki ibrahim ~ok i~li ve halim idi.» buyurur. 
Siifyan es-Sevrl ve bil'\!oklannm Astm ibn Dehdele kanallyla .. . Abdul
lah ibn Mes'Ud'dan rivayetine gore o : ( Dl J")' \ ) kelimesinin ~ok dua 
eden anlarmna geldigini ·bildirmi§tir. Ba§ka bir kanaldan olmak U.zere 
bu, ibn Mes'ud'dan da: rivayeti .edilmi§tir. ibn Cerir der ki: Bana Miisen
na'nm... Abdullah ipn ~eddad ibn el-Had'dan rivayetine gore; o, 
¥>yle demi§ltir : Allah RasUiii ('s:a.) otururken birisi : Ey Allah'm el~isi, 
Evvah nedir? diye sordu da : ¢okc;a niyazda bultinan, buyurup: Mu,.. 
hakkak ki ibr~m c;ok ic;li ve halim idi, dedi. Hadisi ibn Ebu Ha.tim, 
ibn el~Miibarek kanahyla Abdiilhamid ibn Behram'dan rivayet etmi§
tir ki o: <;ok tazarrli'da bulunan, c;ok dua edendir, demi§tir. Sevri'nin 
Seleme ibn Kiiheyl kanahyla . .. Ebu Ubeydeyn'den rivayet ettigine gO-
re; o, ibn Mes'ud'a ( . Dl J"il ) kelimesini sormU§ da : 0, c;,ok merha
metli olandir, demi§. Miicahid, Ebu Meysere Amr ibn ~urahbil, Hasan 
el-Basri ve Katade de bu kelimenin; c;ok merhametli, Allah'm kulla
nna c;ok ac1yan anlammda oldugunu soyJemi§l~rdir. ibn el-Miioorek'in 
Halid · kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «el-Evvah»; Habe:? 
dilinde yakin sahibi anlammadlr, demi§tir. ibn f'\bbas'ta.n rivayetle 
A vfi de bu kelimenin, yakin sahibi anlanuna oldugunu sayler. Miicahid, 
Dahhak, Ali ibn Ebu Talha ve . Miicahid'in ibn Abbas'tan ri vayetlerine 
gore; el-evvah, mii'mindir. Yine ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ebu Talha: 
Fazlaca tevbe eden mii'min, ibare.sini kaydetmi§.tir. Avfi ise ibn Abbas'- · 
tan rivayetle bu kelimenin, Habe§ dilinde mii'min anlamma oldugunu · 
soyler. ibn Ciireyc de aym gorii§ii payl~n·. Ahmed der ki: Biie Mlisa'
mn .. . Ukbe ibn Amir'den rivayetine g()re, AllahRasulii (s.a.) Zu el-Bi
cadeyn admdaki ki§i ic;in : 0; Evvah'tlr, buyurmu§tU. Bunun sebebi; o 
ki§inin, Kur'an'da Allah) c;ok zikretmesi ve . duada sesini yiikseltmesi-
dir. Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. Said ibn Ciibeyr ve ~a'bi, ( ~IJ"i l )_

kelimesinin tesbih eden anlammda oldugunu saylerler. ibn Vehb'in Mua
viye ibn Salih kanahyla Ebu Derda (r:a.) qan rivayetine gore; o, .§Oyle 
demiljtir : KU§luk namazma anoak Evvah olan devam · eder. Ebu Ey- . 
yub'dan naklen ~iifeyy ibn Mani' : ((el-Evvah»; hatalan amldigi za
man onlardan magfiret dileyendir, demi.~tir. Miicahid'den rivayete gore 
ise Evvah; kendini muhataza eden, korkan, giinahi. gizlice i.§leyip yine 
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gizli olarak ondan tevbe edendir. Biitun bu gorti§leri ibn Ebu Hatim 
-Allah ona rahmet eylesin- zikretmi§tir . 

. ibn Cerir der ki : Bize ibn Veki'nin ... Hasan Ibn Miislim ibn Ben
nak'dan rivayetin,e gore; birisi Allah'1 <;ok<;a zikreder ve tesbih ederdi. 
Bu, Hz. Pey.gamber (s.a.) e zikredildi de: Muhakkak o, Evvah't1r, bu
yurd.u. Yine ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kureyb'in ... Ibn Abbas'tan ri
vayetine gore, Hz. Peygamber (s.a.) bir oluyu defnetmi§ti. Rasulullah: . 
Allah sana rahmet eylesin. Muhakkak ki sen Evvah idin, buyurdu. Bu
rada onun Kur'an'1 <;ok<;a okudugunu kasdediyordu. f}u'be'riin Ebu 
Yunus el-Ba.hili kanahyla ... Ebu Zerr'den rivayetine gore; o, §Oyle de
mi§tir : Birisi Beyt-i Haram'1 tava.f ediyor ve duasmda : Evveh, evveh 
(oh, oh) diyordu. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) e anlatlldl da: 0, muhak
kak ki Evvah'tlr, buyurdu. Ebu Zerr der ki: Bir gece <;Ikml§tlm; bir 
de ne goreyim? Allah Rasulu (s.a.) yanmda lambalar ile o adarm ge
celeyin defnediyor. ibn Cerir'in rivayet etmi§ oldugu bu hadis ·garibdir. 

Ka'b el-Ahbar'dan rivayet edildigine gore; o, «Muhakkak ki ibra
him <;ok i<;li idi.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Cehennem zikredildigi 
zaman: Ah ate§teh! derini§. ibn Abbas'tan rivayetle ibn Cureyc; ayet-, . 

teki ( _ .. 1_,':)'1 ) / kelimesinin, fakih anlarrnnda oldug-unu soylemi§'tir. 
ilim imam1 Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bu .gorti§lerin en evlas1; 

Muhak~ak ki o, cok<;a du.a edendir, diyenlerin g6rti§U.diir. Ayetin akl§l
na mUna.sib olan da budur. Zira Allah Teala, ibrahlm'in babasma olan 
bir va'dinden dolaYI ona magfiret diledigini zikretmi§tir. Hz. Ibrahim 
~ok dua ederdi, kendisine zulmeden ve hO§lanmayacag1 §eyleri yapan. · 
kimseye kar§I halim idi. Bu sebepledir ki :. «Babas1 Hz. ibrahim'e : Sen 
benim tannlanrm begenmiyor mu.Sun, ey Ibrahim! Andolsun ki bun
dan vazge<;mezsen seni ta§lanm, uzun bir muddet benden aynl ·git, 
dediginde; 1brahim dedi ki: Selam olSIUll sana, senin i<;in Rabbrmd:an 
magfiret dileyecegim. Zira 0, bana kar§I <;ok lutufkardir.» (Meryem, 
46 - 47) ayetinde zikredilen §iddetli eziyetine ragmen babasl i<;in mag
firet dilemi§tir. Kendine olan eziyyetine ragmen ona kar§I halim dav
ra~, ona dua etmi§, onun i<;in magfiret dilemi§tir. i§te bu sebepledir 
ki Allah Teala : «Muhakkak ki ibrahim <;ok i<;li ve halim idi». buyur
mu§tur. 
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115 - Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra; 
sakmacaiklan ~eyleri onlara ac;Iklamad1kc;a dalalete ~il

~urmez. Muhakk~k ki Allah, her ~eyi bilendir. 
116 - Goklerin ve yerin mulku Allah'Indlr. Oldurur 

ve diriltir. Sizin ic;in Allah'tan ba~ka bir dost ve yardrmc1 
da yoktur . 

. Allah Teala burada, kendi §erefli nefsinden ve adaletli hukmiinden 
haber verir ki; 0, kendilerine risalet ula§tlktan sonra aleyhlerine huc
cet ve deli! ikame edilm~ olmad1k~ bir kavmi dalalete dii§urmez. Ni
tekim ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r: «Semud kavmine gelince; 
onlara dogru yolu gostermi§tik. Ama onlar, korlugu dogru yola tercih 
ettiler.» (Fussilet, 17). 

«Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra; sakmacakl,an §eyleri 
onlara a\!Ikl~dlk~a dalalete dii§iirmez.JJ ayeti hakkmda Mucahid der 
ki: Allah Teala'mn mu'minlerin mii§rikler i~in magfiret dilemeleri hu
susundaki beyam hususidir. ttaat ve ma'siyet alan §eyleri yap1ruz veya 
b1rakm1z §eklinde ifade etmesi ise umumidir. 

ibn Cerir der ki: .Allah Teala §6yle buyuruyor: Size bir yasakla
ma tgelip te terketmediginiz durumlarda Allah Teala size hidayetini 
ba~edip te Zatma ve el~isine iman etmenizi saglad1ktan sonra mii§rik 
olan olillerinize magfiret dilemenizden dolayi Allah sizin hakklmzda 
saplkllk (dalalet) hukmu verecek degHdir. Bir §eyin ~irkin oldugunu 
size onu yasaklamak suretiyle beyan etmeden onceki duruma gelince; 
muhakkak ki siz O'nun nehyini kabul edip, yasaklanna uyacaksm1z. 
Bu durumda elbette 0, sizin dalalete dii§meniz i~in hiikmedecek degil
dir. Zira itaat da, giin~h da ancak emredilen ve yasaklanan §eylerden 
dolay1d1r. Emredilmeyen ve yasaklanmayan ·husU.Slarda kul ne muti' 
ve ne de asi olmaz, 

Allah Teala : «Goklerin ve yerin mulku Allah'a aittir. Olq.uriir ve 
diriltir. Sizin i\!in Allah'tan ba§ka bir dost ve yardiiDCl yo~tur. >> buyu
rur. -ibn Cerir der ki : 'Burada Allah Teala, inanan kullanm mii§riklerle 
ve kiifriin ileri gelenleriyle sava§a, goklerin ve yerin maliki Allah'm yar
dimma giivenmelerine, O'nun dii§manlanndan korkmamalanna te§vik 
ediyor. Zira onlar i~in Allah'm di§mda bir dost ve Allah'tan i>a§ka bir 
yard1mci yoktur. 



3688 iBN KESiR (Ciiz: 11; Sure: 9 

'ibn Ebu .Hatim der ki: Bize Ali :i:bn Ebu Dilame el-Bagdadi'nin ... 
Haktin ibn Hizam'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii 
(s.a.) ashab1 arasmda iken birden onlara: Benim i§ittigimi i§itiyor mu
sunuz? diye sordu. Onlar; biz blr §ey i§itmiyoruz, dediler de Allah lRa
sulu (s.a.) §Oyle buyurdu.: Dogrusu ben, gi:igiin iniltisini i§itiyorum. :i:n
ledigi i~in de onu aYiplamamak gerekir. Zira ondaki her karl§ yerde 
ya iizerinde secdede veya ktyamcla alan bir kim.se vardlr. Ka'b el-Ahbar 
der ki: Yeryiiziinde bir igne ba§I kadar yer yoktur ki oras1 ile gorevli 
bir melek olmasm. Bu melekler o:mmn bilgisini Allah'a yiikseltir, ula§
tmrlar. Gi:igiin melekleri kumla:rtlan daha fazlad1r. Aq'1 ta§tyan (me
lekler) den birinin topugu ile ba.!}l arasmdaki mesafe yaya yiiriime ile 
yiiz Yillik mesafedir. . 

117 - Andolsun ki Allah, peygamberin ve giic;liik 
aninda ona uyan muhacir ve ansann tevbelerlni kabul etti. . ' 
Ic;lerinden bir krsm1nm kalbleri kaymak uzere iken yine 
de onlarm tevbesini kabul buyurdu. <;unkii 0, kendilerine 
RaUf ve Rahim'dir. 

I 

iMiicahid ve bir~oklan, bu ayetin Tebuk ga:zvesinde nazil oldugu
nu ~ylemi§le:rtlir. Onlar suyim ve az1gm zor bulundugu, .. bogucu stcagm 
ve ku_rak11~n hakim oldugu son derece zor §artlarda Tebuk sava§ma 
girlni§lerdi. 

E:ata.de der ki: Miisliimanlar TebUk sava§mda 'bOgucu s1cakta ve 
Allah'm bildigi zorluklar i~inde ~am'a gittil~r; Bu seferde onlar, §id
detli bir stkmtiya du~ar kaldllar. 0 kadar ki bize anlatlldlgma gor:e; 
iki ki§i, bir hurrn.a.YI ortadan yanp payla§tyordu. Bir grup hurmaYI · 
aralannda elden ele dola§tlnr; birisi hurmayl somurur; sonra uzerine 
su i~er; sonra bir digeri hurmaYI emer, sonra iizertne su t~ermi§. I§te 
bunun i~in Allah Teala onlann tevbelerini kabul buyurmu§ ve bu gaz-
velerinden ('s8.limen) geri dondurniii§tiir. · · · 

Tevbe 

i 
Ab A 

1ardi 
buna! 
Ihl§tl! 
!{U al! 
'gini 

I 

ki§i ( 
i~er 

lah'u 
getirl 
diye. 
dirmE 
yagdi 
mur 

hacir 
eder: 
sfuun 
bUYll! 
ve .g.a 
sulii'Ii 
iken 
don~ 

ni~li! 
kl~tll 

di&uJ 
. sunl~ 

TeVVt 



Tevbe, 117) HADlSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRl 3689 

ibn Cerir der ki: Bana Yunus tbn Abd'ill-A'la'nm ... Abdullah ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; Orner ibn Hatt~b'a ((giic;liik am>> m sorrnu§
lardl. Orner ibn Hattab §oyle anlatb: Allah Rasulii (s.a.) ile beraber 
bunalt1c1 s1cakta Tebuk'e dogru c;1kt1k. Bir yerde konakladik. Susuz kal
IDI§tik. 0 kadar ki ~ynumuzun kopaca~ru sandik. 0 kadar ki birisi 
su aramak iizere gider, bir §ey bulrnadan doner ve boynunun kesilece
gini (kopaca~m) san1rd1. (Du~ar kaldigirniz susuzluk o derece idi ki) 
ki§i devesini keser, karmndaki pisligi c;1kanp s1kar, ondan «;Ikan suyu 
ic;er ve kalaru da cigerinin uzerine koyard1. Ebubekir es-S1ddik : Ey Al
lah'm elc;isi, rnuhakkak Allah Teala haYir duay1 senin ic;in actet haline 
getiriD4tir. Bizirn ic;in dua et,· dedi. Allah Rasulii : Bunu ister misin? 
diye sordu. Onun; evet, cevab1 iizerine ellerini kaldmil, ellerini geri in
dirmern~ti ki gokyiizii degi§ti ve kapkara bulutla doldu, sonra yagmur 
yagd1. Yanlarmda olan kaplan doldurdular. Sonra gidip bakt1k ki yag
rnur askerin bulundugu yeri ge~rnerni~ . 

((Andolsun ki Allah, peygamberin ve giic;liik amnda ona uyan rnu
hacir ve ansann tevbelerini kabul etti.» ayetini ibn Cerir §oyle tefsir 
eder: Andolsun ki Allah; peygamberin; nafaka, binek, aZik ve su hu
sflsunda guc;liik anmda ona uyan rnuhacir ve arisann tevbelerini kabul 
buyurdu. ic;lerinden bir k1srnmm kalbleri, Allah Rasulii'niin bu sefer 
ve ,gazvesinde ba§lanna gelen rne§akkat ve zorluk sebebiyle, Allah Ra
sulii'niin dini husflsunda §iipheye dii§rnek ve haktan kayrnak iizere 
iken yine de onlann tevbesini kabul buyurdu, sonra onlara Rablanna 
donii§ii, dini uzere sebat1 bah§eyledi. <;iinkii 0, Rauf ve Rahirn'dir. 

;.;~o.-:; 1 ~_,o/J_,..(,•,..•,./..,.o///"!".;i} }// ..,.,,.. _,..,.. 
, 0~.J~)~~_)~,~~~\~\:·,..,...\'·:\ - ~--: · ~\4_3'i.j\~J--

.. , #I' ~ ""'"'-=' ~ .. ' ; l.S' 
,..,., ,;--} ,.,. ..,....,.. -"'('_,..,~. --'/ \ --~ .... _,. / ' ,o,.. 

:,..~\)\\' ' .:' 0 :,..:. ~t;~d\YI"''~ .. 'tf~·'\\'"·':""0 ' .. , --~~~ • .. .. , .... ~l)"; • Jl_yi'.J~ 
~- /, 1-::""t ~ ''~--~ '~ ,.,., ,;/.. (; .. - ~f:.'~ '\ :' 
~~~~'t\i.Y~.u\\~'~\:t .. fhf-.. \~ ~ ~)~'.:P' 

. 118 - Geri ·birakilan uc; ki~iye de yeryuzu butun ge
ni~ligine ragmen dar gelmi!;? ve nefisleri. de kendilerini Sl

ki~tlnlll1?tl da, Allah'tan ba~ka s1g1nacak hie; bir· ~ey olma
di~ anlanu~lardl. Sonra ·onlan da eski hallerine don-

. siinler diye tevbeye muvaffak klld1. Muhakkak ki Allah, 
Tevva~. Rahim oland1r. 
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119 Ey iman edenler; Allah'tan korkun ve sadik-
larla beraber olun. 

Yeryiizii Kendilerine Dal' Gelen tJ <; . Ki~i 

imam Ahmed der ki : Bize Ya'kub ibn ibrahim'in ... Ka'b ibn Ma
lik' den rivayetine gore; o, Tebuk gazvesinde Allah RasUlii (s.a.) nden 
geri kalmas1 hususundaki hadisi §6yle anlatlyor : Tebuk gazvesi di§m
da hi~ bir gazvede Allah Rast.1lii (s.a.) nden geri kalmami§bm. Bir de 
Bedir gazvesinde geri kalmi§tlrn. Ancak bu gazveden geri kalan hi<; 
kimse ayiplailmaml§tl. Allah Rasulii (s:a.) (Bedir gazvesinde) Kurey§ 
ker.vanma dogru (onu hedef alarak) yola <;1km1~ ve Allah Teala onlarla 
di.i§manlanm umulmayan bir §ekilde biraraya getirivermi§ti. Akabe 
gecesi; islam iizerlnde ona el verdigimlzde Allah Rasulii (s.a.) · ile be
raber bulundum. Bunun yerine insanlar arasmda daha ~ok amhr ve 
daha ~k me§hur olsa da Bedir'de bulm1mu§ olmam1 istemezdim. Te
buk gazvesinde Allah Rasuliinden geri kalmam hususundaki haberime 
gelince; bu gazveye katllmay1p geri kald1gm1 zaman kadar gii~lii, kuv
vetli ve bolluk i~inde olmami~bm. Allah'a yemin olsun ki bu gazveye 

· gelinceye kadar hig iki bini tim olmami§tl. Tebuk gazvesine gelin
ceye kadar Allah Rasulii'niin c;Ikrni§ oldugu gazvelerde nereye ~1kaeag1 
bilinmesin . diye onu gizlemedigi (sanki ba§ka bir tarafa gazveye ~Ikl
hyormu§ hisEini vermedigi) . gazveler son derece azd1r. Te}?uk gazvesin
de ise Allah Rasulii (s.a.) §iddetli siC-akta gazveye ~1krm§, ~olde uzak . 
bjr sefere ve kalabahk bir dii§mana kar§t yonelmi§ti. i§te bu gazvede, 
dii§manlan i~in haz1rlansmlar diye mii.<;liimanlara . durumu ac;1klarm§ · 
ve yoneldigi taraf1 oniara haber . vermi§tL Allah Rasulii (s.a.) niin ya~ 
mnda miisfiimanlar c;oktu. Onlarm isimleri bir kitabda - Ravi divam 
kasdediyor- toplanmami§h. Gizlenmek isteyen ~ok az ki.§i, hakkmda 
Allah'tan bir vahiy inmedikc;e durumunun gizli kalaca~nl sanffil§tl. 
Allah RasUlii meyvelerin ve gOigenin insanlara sevlmli geldigi bir za
manda sava§a <;,:Iktl. Ben de bu gazveye <;,:Ikmaya niyyetli idim. Allah 
Rasulii (s.a.) ve onunla l;>irlikte mii'minler bu harbe hazirlandilar. Ben 
de onlarla birlikte harbe haz1rlanmak i~in dondiim. Ama hie;,: bir ha
Zlrhk gormedim. Kendi kendime: istedigim zaman ben bunu yapabi
lirim, diyordum. Ben bu §ekilde devam ederken insanlar, ciddiyetle i§e 

· sanldllar"ve bir sabah Allah Rasulii ve yamndaki miisliimanlar yola 
<;,:Iktllar. Ben hie; bir haz1rhk yapmami§ ve : Bir veya iki giin sonra 
haz1rlamr, sonra onlara iltihak eder, y~ti§irim, demi§tim. Onlardan ay
nldiktan sonra haz1rlanmak iizere <;,:Iktlm, ama hi)( bir haz1rhk yap
mami§ olarak dondiim. Sonra tekrar <;Ikbm ve , hi~ bir haz1rhk gorme-
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rni§ olarak dondum. Ben bu. §ekil~e devam ederken onlar, sur'atle yol 
alrm§ olduklan i~in sava§a ge~ yeti§mi§otim. Yola ~Ilnp onlara yeti§meye 
niyetlendim. -Ke§ke bunu yapnu§ olayd1m-- Sonra bu benim i~in 

mukadder degilmi§. Allah Rasulu (s.a.) nun harbe gitmesinden soma 
ins:anlann yaruna ~1ktlm, aralarmda dola§tlm. Sadece munafikllgi i~in 
ayiplanan veya Allah'm ozrunu kabul buyurdugu baz1 kimseleri gormii§ 
olmam beni hii'zunlendiriyordu. Tebuk'e ula§mcaya kadar Allah Ra
slllu (s.a.) beni hatirlamarm§. Tebuk'de halkm arasmda otururken : 
Ka'b ibn Malik ne yapb? buyurmu§. Selime ogullanndan birisi: Ey 
Allah'1n el~isi, kendisini begendigi ve iki cubbeye sahib oldugu i~in geri 
kaldi, derni§. 0 ki§iye Muaz ibn Cebel: Ne kotu sbyledin, Allah'a yemin 
olsun ki ey Allah'm 'el~isi, biz onun i~in hayirdan ba§ka bir §ey bilme
yiz, demi§ ve Allah Rasulu (s.a.) susmu§lar. Ka'b ibn Malik devamla 
§oyle anlat1r: Allah Rasulu (s.a.) nun Tebuk'ten aynhp donii§u ha
beri bana ula§tlg1 zaman beni bir uziintu aldl ve bir yalan du§liinmeye 
ba§ladlm. Yann onun ofkesinden ne ile kurtulacag1m, diyordum. Bu 
husllsta ailemden akll eren herkesten yard1m istedim. Allah Rasulu 
(s.a.) geldi, denildiginde butun batillar benden· uzakla§tl ve hi~ bir l}oe

kilde kurtulamayacagimi anlayip dogru soylemeye karar verdim. Allah 
Rasulu (s.a.) sabahleyin te§rif buyurdular. Bir seferden geldikleri za
man once mescide gider ve orada iki rek'at namaz kllar, sonra orada 
otururou. (Bu seferinden donu§unde de) bOyle yaptl~nda geride kalan
lar kendisine gelip ondan ozur dilemeye ve ona yemin etmeye ba§ladi
lar. Seksen kiisur ki§iydiler. Allah Rasulu (s.a.) onli:mn a~Iklad1klan 
oziirlerini kabul buyurup kendileri i~in magfiret diliyor ve i~lerinde 
saklad1klan §eyi Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben geldim. Kendi
sine selam verdigimde ofkeli bir tebe.ssumle tebessum etti, sonra bana : 
Gel, buyurdu. Yuruyerek geldim ve onune oturdum. Bana : Seni geri 
b1rakan nedir, binegini satm almami§ m1ydm? diye sordu. Ey Allah'm 
el~isi, eger senin dl§mda dunya halkmdan birinin yaruna oturmU§ ol
saydim, bir bahane Qeyan ederek onun mkesinden kuriulmayi du§unur
diim. Bir mucactele 'verd~m . . (Kendi kendime ~ok du§unup mucadele et
tim.) Fakat sonunda inandim ki bu gun, sana ho§nud olacagm bir ya
lan soylersem muhakkak Allah Teala seni bana (daha soma) mutlaka 
k1zdlracakt1r. ~ayet sana dogruyu soylersem, bu hususta bana sen kl
zacaksm. Fakat ben bunun Allah katmda affa mazhar olmam i~in el
veri§li olcagm1 umanm. Allah'a yemin olsun ki benim bir ozriim yoktur. 
Yine Allah'a yeJilin olsun ki _ (bu gazvede) senden geri kald1~mda hi~ 
bu kadar bo§ (me§guliyetsiz) ve eli bol durumda olmaml§tlm, dedim. 
Allah Rasulu (s.a.) : Muhakkak ki bu, dogru soylemi§tir. Senin hak
kmda Allah hukiim verinceye kadar kalk, git, buyurdu. Kalktim, Selime 
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ogullanndan ba:Zilan kO§Up pe§imden , geldiler ve : Allah'a yemin olsun 
ki bundan once senin bir · g~fulah i§le<iJgini bilmiyoruz. Geride kalanla
nn beyan ettikleri gibi Allah RasulU. (s.a.) ne oziir beyan etmekten aciz 
kaldm. Halbuki Allah Rasulii (s.a.) nun senin i~in magfiret dilemesi 
bu gliinalnn i~in sana yeterdi, dediler. Allah'a yemin ederim ki bana o 
kadar serzeni:,?te bulundular ki doniip kendi kendimi yalanlamak iste
dim. Sonra onlara: Benim bu yaptlgnm kimse yapb m1? diye sordUm. 
Onlar;. evet dediler, iki ki§i daha ~enin gibi yapt1. Ve senin soyledigini 
soylediler. Sana soylenenler onlara da s6ylendi. Ben kim bu iki k~i? 
diye sordum. Miirare ibn Rebi' el-Aniiri ve Hilal ibn Umeyye el-Vak1fi, 
dediler. Ve 'Bedir'de bulunmu§ giizel ahlak sahibi, salih iki k~iyi zikret
tiler. Bana o ikisini soyledikleri zaman doniip gittim. Allah Ra.Sulii miis· 
Himanlapn (Tebuk gazvesinden) geri . kalan U~ ki§iyle konU§masl~ 
m yasaklad1. insanlar bizden uzakla§tl ve bize kar§I degi§tiler. 0 ka
dar ki yeryiizii bana garib gelmeye ba§lad1. Sanki buras1 benim ta
mdi~m yerylizii degildi. Bu §ekilde elli gece kald1k. iki arkada§Im evle
rinde aglayarak oturup kald1Iar. Ben o toplulugun_ en genci ve gii~Iiisii · 
idim. Miisliimanl•arla beraber nama2Jda haz1r bulimuyor, ~ar§Ilarda do
la§IYOrdum. Kimse benimle koml§muyordu. ·Namazdan sonra Allah Ra
swii meclisinde otururken ona vanyor, selam veriyor ve kendi kendime: 
Selarmm1 almak i~in dudaklanm hareket ettirdi mi, hareket ettirmedi 
mi? diyordum. Sonra ona yakm bir yerde namaz k1hyor, ona gizlice 
bak1yordum. Namaza dondiigum zaman bana bak1yor, kendisine don
diigiim zaman ise yiiz ~eviriyordu. MiislU.Uanlann benden uzakla§ma
lan bu §ekilde uzaymca, yiiriidiim ve Ebu Katade -amcam oglu olup 
bana insanlann en sevimlisidir- nin duvarma tlrmand1m, ona selam 
verdim. Alla}t'a yemin olsun ki selamimi almad1. Ona : Ey Ebu Katade, 
Allah i~in soyle, benim Allah ve Rasuliinii sevdigimi bili;yot musun? de-
dim. Sustu. Tekrar Allah'm ad1m vererek sordum. Yine sustu. U~fulcii 
kere Allah'm adm1 vererek sordum: Allah -;re Rasulii en iyi bilendir, 
dedi. Gorum,den ya§lar . bo§and1, geri dondiim ve duvara t1rmand1m. 
Ben, Medine ~ar§Ismda yiiriirken §am NabaJtilerinden Medine'ye sat-

. mak iizere yiyecek ·getirenlerden biriyle ~ar§Ila§tlm. Ka'b ibn Malik'i 
kim g6sterir? (Bana Ka'b ibn Malik'i kim g6sterir?) diyordu. insanlar 
beni ona g6stermeye ba§lad1lar. Geldi ve bana Gassan kralmdan bir . 
mektup getirdi. Ben ·(okuma yazma bilen) oldugum i~in mektubu oku
dum. ~unlar yaz1hyd1: Bundan,sonra; bize ula§b~na gore Allah seni 
horluk, hakaret yurdunda kilmami§ken arkada§m sana cefa ediyormu§. 
Bize Utih~ , ei, seni rahata erdirelim? Mektubu okudugumda: i§'te bu 
da imtiharuhr, dedim. Ve onu fmna at1p yakt1m. Nihayet em gecenin 
kirk gecesi ge~tigi zaman bir de gordum kf Allah Raswii (s.a.) nful .. 
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el~ bana geliyor : Allah Rasulii senin karmdan aynlmaru emrediyor, 
dedi. Onu bo§8.yay1m m1, yoksa ne yapaJim? diye sordum. Bilakis ondan 
aynl, ona yakla§ma, dedi. iki arkada.§tma da bu emrin bir mislini gon
dern~ti. HaruiDima : Ailene git ve bu huslista Allah hti.kiim verinceye 
kadar onlann yanmda kal, dectim. Hibll ibn Umeyye'nin hamiDI Allah 
Ra.sulii (s.a.) ne vanp: Ey Allah'm el~isi, muhakkak ki Hilal gii~iiz, 
kuvvetsiz bir ihtiyardlr. Hizmet~isi de yok. Ona hizmet etmemi kerih 
goriir miisiin? ctiye soi:-du da : Hay1r, fakat sana asia yakla§rnasm, 
buyurdu. Kachn: Allah'a yemin olsun ki onda hi~ bir §eye kar§l bir 
hareket yok. Vallahi senin bu emrin vuku buldugundan bu yana bu 
giine kadar devamh agllyor, dedi. Ailemden baZISl bana : Hammm ko- . 
nusunda Allah Raswii (s.a.) nden ke~ke izin isteseydin. HHal ibn Umey
ye'nin hanumna, kendisine hizmet etmesi .i~in izin' verdi, dediler. Ben : 
Allah'a yemin olsun ki bu hususta Allah Rasulii (s.a.) nden izin iste
nieyecegim. Ben gen~ birisiyim, kendisinden izin istedigim zaman Allah 
Rasulii (s.a..) niin bana ne .sOyleyecegini bilmiyorum, dedim. Bundan 
sonra on gece kald1k ve bizimle konm~may1 yasaklamasmdan itibaren 
bizim i~in elli gec.e tamam oldu. Sonra ellinci gecenin sabahmda bizim 
evlerin birinin iistiinde sabah namazm1 k1ldlm. Allah Teala'nm bizim 
hakk1m1zda buyurdugu gibi biitiin geni§ligine ragmen yeryiizii bana 
dar gelmi§ bir va.ziyette otururken Sel' da~na ~Ikml§ birinin en yiiksek 
sesiyle : Ey Ka'b ibn Malik, miijde, diye bagird1g1ru duydum. Secdeye 
kapandlm ve anlad1m ki bir ferahllk (keder ve iiziintiiden kurtulu§) gel
mi§tir. Allah Rasulii (s.a.) sabah namaZiru klld1g1 s1rada Allah'm bizim 
tevbemizi kabul buyurdugunu ilan etti. insanlar bana ve iki arkada§l
ma miijde vermeye geldiler. Birisi bana dogru at kO§tururken Eslem 
(kabilesi) den birisi de ko§Up daga ~1kirll§ltL Zira ses, a:ttan daha siir'at
liycti. Bana miijdeyi veren sesin sahibi bana geldiginde elbisemi ~lkar
dlm ve miijdesine kar§Ihk iizerimdeki iki elbiseyi ona giydirdim. Allah'a 
yemin olsun ki o giin, benim o iki elbisemden ba§ka verecek bir §eyim 
yoktu. ilti elbise Odiinc; ald1m, m1Ian giydim ve Allah Raswii (s.a.) ne 
dogru yola ~lktliD. insanlar bOliik oolti.k beni kar§Ihyor ve tevbemin 
kabuliinden dolaYI beni tebrik ediyor: Allah'm tevbeni kabul etmesi 
kutlu olsun, ctiyorlard1. Nihayet mescide girdim. Allah Raswu (s.a.) 
mescidde etrafmda insanlar oldugu halde oturuyordu. 'I'alha ibn Ubey
dullah kalk1p bana dogru kO§tu ve beni kucaklaJip tebrik etti. Allah'a 
yemin olsun ki muhacirlerden onun dl§mda kimse kalkmadl. ~Ka'b 
Talha'mn bu hareketini hi<; unutmazdl.--, Ka'b devamla §Oyle anlatlr: 
Allah Rasulii (s.a.) ne selam verdigimde sevin~ten yiizii panldayarak: 
Annenin seni dogurdugundan beri iizerinden ge~en §U giinde sana hayr1 
miijdelerim, buyurdu. Ben : Ey Allah'm elc;isi, senin katmdan nu, yoksa 
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Allah katmdan m1? diye sordum. Allah Rasulii (s.a.); bilakis Allah ka-. 
tmdan, buyurdu. Ravi der ki: Allah Rasulti (s.a.) sevindigi zaman yiizii 
aydmlamr ve sanki bir ay paryas1 olurdu da sevinci bundan bilinirdi. 
Oniine oturd:ugum zaman : Ey Allah'm ~lc;isi, tevbemin kabulti nedeniy
le Allah ve Rasulti ic;in mahmdan bir sadaka vermek istiyorum, dedim. 
Malmm bir klsrmru kendine ay1r, bu senin ic;in daha hayirhdir, buyur
du. Ben : Hayber'deki hissemi tutuyorum, deyip ~oyle devam ettim : 
Ey Allah'm elc;isi, Allah Teala l:;leni yalmzca dogrulugumdan dolayi kur
tarmi§Ibr. Kaldlg1m stirece yalmzca dogruyu saylemein muhak...lmk ki 
benim tevbemin kabul olmasmm nedenidir, dedim. Allah'a yemin ol-: 

. sun ki Allah Rasulti (s.a.) ne dogruyu s·oyledigimden beri Allah Teala' 
run hie; bir mtisliimana bana verdiginden daha gtizelini verdigini bil
miyorum. Allah Rasulti (s.a.) ne bu sozleri soyledigimden beri Allah'a 
yemin olsun ki §U gtintime kadar asla yalana te§ebbtis etmedim. Bun
dan sonra da Allah'm beni bundan koruyacagm1 umanm. Allah Teala : 
<~Andolsun ki Allah, peygamberin ve gtic;ltik amnda ona uyan muhacir 
ve ansann tevbelerini kabul etti. ic;lerinden bir k1smmm kalbleri kay
mak tizere iken yine de onhinn tevbesini kabul buyurdu. Qtinkti o; ken
dilerine Railf ve Rahim'dir. Geri birakllan tic; ki§iye de yeryiizti btitiin 
geni§ligine ragmen dar gelmi§ ve nefisleri de kendilerini siki§tlrmi§b 
da, Allah'tan ba§ka s1gmacak hie; bir yer olmadigiru anlann§lardl. Sonra 
onlan da eski hallerine donsiinler diye tevbeye muvaffak k1ld1. Mu
hakkak ki Allah Tevvab, Rahim oland1r. Ey iman edenler, Allah'tan 
korkun ve sad1klarla beraber olun.» ayetlerini indirdi. . Ka'b der ki : 
Allah'a yemin · olsun ki Allah Teala bana islam hidayetini verdikten 
sonra, o giin Allah'm Rasulti (s.a.) ne dogru soylemi§ olmaktan da
ha btiyiik bir nimet bah§etmemi.~tir. Zira o giin yalan soylemek sure
tiyle helak olanlar gibi Allah Rasulti'ne yalan soyieyip helak olmami§
tlm. Zira Allah Teala vahyi indirdiginde, Allah Rasulti'ne yalan soyle
yip helak olmami§tim. Zira Allah Teala vahyi indirdiginde, Allah Ra
sulti'ne yalan sayleyenler hakkmda §U ayeti indirmi§ti: ((Kendilerine 
dondriigtiniiz zaman onlardan vazgec;meniz ic;in Allah'a yemin edecek
lerdir. Oyleyse onlardan yiiz c;evirin, c;tinkti murdard1rlar. Yaptiklan
nm kar§Ili~ olarak varacaklan yer cehennemdir. Size yemin ederler 
ki, kendilerinden ho§nud olasm1z. Siz onlardan ho§nud olsamz, §tiphe
siz ki Allah fas1klar gtiruhundan ho§nud olmaz.» Biz - tic; ki§i- Allah 
RasMti (s.a.) ne yemin ettiklerinde All'ah Rasulti'ntin yeminlerini kabul 
buyurup biat ald1g1, haklannda magfiret diledigi kimselerden gep.ye 
birakilmi§tlk. Allah Rasulti (s.a.), Allah hakk1nnzda hiiktim verinceye 
kadar bizim i§imizi te'hir etmi§ti. i§te Allah Teala bu hususta : ccGeri 
b1rakllan tic; ki§iye de ... )) buyurmu§tur. Bizi geri b1rakmas1 ve duru-
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mumuzu te'hir etmesi, daha once zikredilen gazveden geri kalmarruzla 
geri birakllmamiz degildir. Bu, Allah Rasulti'ne yemin edip ona &ztir 
beyan ederek Allah RasUlti'ntin yeminlerini kabul ettigi kimseler ic;in
dir. 

Bu; sahih, sabit ve s1hhatinde ittifak edilmi§ bir hadistir. Buhari ve 
Miislim hadisi Sahih'lerinde Ztihri'den yukardakine benzer §ekilde riva
yet etmi§lerdir. Bu hadis-i §erif, bu ayetin en giizel ve en geni§ bir 
§ekilde tefsirini ic;ermektedir. Hadis, seleften birc;ogu tarafmdan da bu 
ayetin tefsiri sadedinde rivayet edilmi§'tir. Hadisi <tGeri birakllan tic; 
ki§iye de .. . >> ayeti hakkmda A'me§. Ebu Stifyan'dan, o da Cabir ibn 
Abdulalh'tan nakleder. Bu tic; ki§i; Ka'b ibn Malik, Hila! ibn Umeyye 
ve Mtirare ibn Rabia olup hepsi de ansardandir, der. Mticahid, Dah
hak, Katade~ Siiddi ve bir<;oklan da bOyle soylerili§lerdir. Bunlar: Mti
rare ibn Rabia, demi§lerdir. Said ibn Ctibeyr'den gelen bir rivayette 
ise: Rebi' ibn Miirare, denilmi§tir. Ha.san el-Basri ise : Rebi' ibn Mti
rare veya Mtirare ibn Rebi', demi§tir. Dahhak'dan gelen bir rivayette: 
Miirare ibn Rebi', denilmi§tir. Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerinde de 
boyle kaydedilmi§ olup, dogru olam da budur. 

Hadis,~e gec;en : Bedir'de bulunm-q§ iki ki§inin ismini verdiler, kis
rru hakkmda: Bu, Ztihri'nin yamlgiSJdir. Bu tic; ki§iden birinin bile 
Bedir'de haz1r bulundugu bilinm!yor, denilmi§tir. En dogrusunu /.llah 
bilir. 

Allah Teala (bu ayet-i keririle'lerde) bu tic; ki§iyi Sikmb ve keder
den .kurtard1gm1 zikrediyor. Mtisliimanlar, onlardan elli giin ve gece 
aynlrru§lar, nefisleri onlan Siki§brmi§, btittin geni§ligine ragmen yer
yiizii kendilerine dar gelmi§, c;Iki~ yollan kapatllml§, ne yapacaklanm 
bilmez hale gelmi§ler ve fakat Allah'm emrine sabredip boyun egmi§
ler, geri kalmalan hususunda Allah Rasulti (s.a.) ne dogru soylemeleri 
sebebiyle Allah Teala onlan s1kmtldan kurtanncaya kadar sebat et
mi§lertiir. Onlarm .sava§tan geri kalmalan, bir oziirden dolayi degildir. 
Bu sebeple bir stire cezalandmlrru§lar, sonra Allah Teala onlann tev
besini kabul buyurmU§tUr. i§te dogru soylemelerinin akibeti, onlar ic;in 
bir hayir ve tevbelerinin kabulti olmu§tur. Bu sebepledir ki Allah Teru·a : 
«Ey ima~ edenler, Allah'tan korkun ve sad1klarla beraber olun.» bu
yurmu§tur. Yani dogru soyleyiniz, dogruluga yapi§lniZ, dogru ~yle
yenlerle olunuz ki helaktan kurtulasmiz ve Allah Teala sizin i§lerinize 
bir ferahhk ve c;Iki§ yolu k1lsm. imam Ahmed der ki : Bize Ebu Muavi
ye'nin .. . Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) den rivayetine gore, Allah Rasulti 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Dogruluga sanhmz. Muhakkak ki dogruluk 
iyilige, iyilik de cennete gottirtir. Ki§i, dogru soylemeye ve dogrulugu 
aramaya ve tercih etmeye devam ederse sonunda Allah katmda s1ddik 
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olarak yaZillr. Yalandan sakmm. Muhakkak ki yalan giinaha, giinah 
da .ate§e gotiiriir. Ki§i, yalan soylemeye ve yalam araytp tercih etmeye 
devam ederse, Allah ka.tmda yalanc1 olarak yaZillr. Hadisi Buhari ·ve 
Miislim .Sahih'lerinde ta:hric etmi§lerdir. ~u'be'nin Amr ibn Murre ka
nahyla ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetlerlne gore; o §oyle 
demi§tir : Ciddi de olsa, eglenmek i<;in de olsa yalan hi<; dogru deglldir. 
Dilerseniz: «Ey iman edenler, Allah'tan korkU!1- ve sad1klardan olun.» 
ayetini okuyun. ibn Mes'tld ayeti: «Sa<hklarla beraber olun.» §eklinde 
degil de «sadlklardan olun.l) §eklinde okumu§ ve: Bunda herhangi 
bir kimseye bir . ruhsat goruyor musunuz? demi§tir. Abdullah ibn Orner' 
den rivayete gore o, ayeti §Oyle anla.nil§tlr : Allah'tan korkun ve sadlk
larla (Muhammed (s.a.) ve ashab1 ile) beraber olun. Hasan e1-Basri 
der ki : Eger sad.lklarla beraber olmak istersen, diinyada ziihde ve 
(diger) din sahiplerinden gerl durmaya koyul. 

120 - Gerek Medine'Jiler i«;in, gerekse onla.nn «;evre
sinde bulunan BedeYiler i«;in; Allah'1n peygamberinden 
geri kalmak, kendilerini ona tercih etmek yara!?maz. C:::iin
ku Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, a«;hk, kafirleri kiz
chracak bir yere ayak basmak ve dii!?mana kar~1 b~an 
kazanmak kar~1hg1nda; onlara mutlaka bir salih amel ya
zihr. Muhakkak ki Allah, ihsftn edenlerin mukafat1n1 zayi' 
etmez. 

Allah Teala Medine halkmdan ve Medine <;evresindeki arap kabi
lelertnden Tebuk gazvesinde Allah Rasulii (s.a.) nden geriye kalanlan 
tekdir buyurup azarhyor. Vuku bulan me§akkatde ona yard1mc1 olmak
tan . kendilerini uzak tutmalanm da takdir buyuruyor. Mqhakkak ki 

-onlar kendllerlni ecir ve mukafattan mahrftm etmi§lerdir. Zira : «Allah 
yolunda s~zluk, yorgunluk, aghk, kafirleri kizd1racak, (dii§m.anlanm 
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orkutacak) bir yere ayak basmak ve dti§mana kar§l (bir zafer ve 
b~n) kazanmak kar§Ihgmda; -ki bu ameller onlarm kaderlerine 
dahil olmay1p onlann fiillerinden ne§'et etmi§tir- onlara mutla
ka bir salih amel (ve bol sevab) yaz1hr. Muhakkak ki Allah, ihsan 
edenlerin mtikafatml zayi' etmez.)) Allah Teala ba§ka bir ayette de 
~oyle buyurur : ((Muhakkak ki Biz, iyi hareket edenlerin ecrini zayi' 
etmeyiz.>> (Kehf, 30). 

121 - Onlar, kii<;iik veya buyuk nafaka olarak ne 
infak ederlerse, ne kadar yol giderler ve bir vadi ge<;er
lerse; mutlaka onlann lehine yaz1llr ki Allah yaptlklannm 
en giizeli ile miikafatlandlrSlll. 

Allah Teala buyurur ki : Bu Allah yolunda sava§anlar ((Kii~tik 

veya btiytik, (az veya ~ok) nafaka olarak ne infak ederlerse, (dti§mana 
kar§I ytirtimede) ne kadar yol giderler ve bir vadi ge~erlerse; mutlaka 
kendilerine onlarm lehine yaZillr.>> Allah Teala burada: ((Bu, yaz1hr. ;> 
buyurmami§ ve ((Onlarm lehine yaz1hr.ll buyurmu§tur. Zira bu amelleT, 
onlardan sad1r olmll§tur. Yine ou sebepledir ki : ((Kendilerini yaptlk
lanmn en gtizeli ile mtikatatland1rsm ic;in .. . >> buyurmu§tur. · Mti'minle
rin emiri Osman ibn Affan (r.a.) m bu ayet-i kerime'den btiytik bir 
hissesi vard1r. Zira o bu gazvede btiytik nafakalar infak etmi§, ~ok mal 
harcarm§tlr. Nitekim Abdullah ibn imam Ahmed der ki : Bize Ebu 
Musa el-Anezi'nin... Abdurrahman ibn Habbab es-Stilemi'den rivaye
tine gore; o, §6yle demi§ttir : Allah Rasulii (s.a.) hutbe irad buyurdu 
ve gtic;ltik ordusuna katllmaya te§vik buyurdu. Osman ibn Affan (r.a.): 
KO§umlan ve silahlanyla beraber ytiz devenin donatlrm benim uzerime, 
dedi. Allah Rasulti tekrar te§vik buyurdu da Osman : KO§umlan ve si
lahlanyla diger bir ytiz devenin donatum da benim tizerime, dedi. Son
ra Allah RasUlii minberden bir basamak inip tekrar te§vik buyurdu da 
Osman ibn Affan : . Ko~umlan ve silahlanyla beraber diger bir ytiz 
de venin donatlm1 daha benim tizerime, dedi. Ra vi der ki : Allah Ra
sulti (s.a.) ntin elini §6yle yaphgm1 --elini hareket ettirdigini- gordtim. 
Abdiissamed burada elini hayret edenler gibi t;1kard1~m sayler. Bun-

Tefsir, C. VII F . 232 
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dan sonra (herhangi bir) amel i§Iememi§ de olsa Osman'a bir §ey 
yoktur, buyurdu. 

Yine Abdullah der ki: Bize Harfrn ibn Ma'ruf'un .. . Abdurrahman 
ibn Semure'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) 
gii<;ltik ordusunu techiz ettigi suada Osman, Hz. Peygamber (s.a.) e 
elbisesinin i<;inde bin dinar getirdi ve bunlan Allah Rastllii (s.a.) niin 
kucagma doktii. Bu giinden sonra yapacaklan ibn Affan'a zarar ver
mez, buyurup bunu defalarca tekrarladi. 

«Ne kadar yol giderler ve bir vadi ge<;erlerse ... Onlarm lehine ya
Zlllr.l> ayeti hakkmda Katade der ki: Bir kavim Allah yolunda ailesin
den uzakla§tlg1 olc;iide Allah'a yakmhg1 artar. 

122 - Mu'minlerin hepsi de seferber olacak degildir
ler. Her topluluktan bir taifenin dinini iyi ogrenmek ve 
kendisine donduklerinde kavmini uyarmak uzere geri kal
malan gerekmez n1i? Olur ki ka<;1n1rlar. 

Bir Grup ta Dinde Derin Bilgi Sahibi Olmak l~in Sava§a ~1kmasm 

Bu ayet kabilelerin de Allah Rastllii ile birlikte sava§a <;lkmalanm 
saglayan bir a<;Iklama niteligindedir. Allah Rasuliiniin Tebtlk sava
§ma, kaoilelerin de kendisiyle birlikte sava§a <;Ikmalanm bir a<;Ikla
mastdtr. Seleften bir grup, Allah Rastllii (s.a.) sefere <;lktigmda her 
miisliimana sefere <;Ikmamn vacib oldugu gorii§iindectirler. Zira Allah 
Teala: «Gerek hafif, gerekse ag1rhkh olarak elbirligiyle c:;1km . .. » (Tevbe, 
41) ve : «Gerek Medine'liler ic:;in, gerekse onlarm c::evresinde bulunan 
Bedeviler ic:;in Allah'm peygamberinden geri kalmak yara§maz.>> bu
yurmu§tur. Bunlar derler ki : Bu hiikiim bu ayetle neshedilmi§tir. 

~oyle de denebilir : Allah Teala kabilelerin; hepsi sava§a <;Ikma
digi · takdirde her kabileden kii<;iik bir grubun sa va§a <;1kmas1m iste
mektedir. i§te burada bu husus beyan ediliyor : Allah Rasulii lie bera
ber sava§a <;1kanlar ona inen vahyi ogrenecekler ve kavimlerinin yam
na. dondiiklerinde dii§manm durumu hakkmda vuku bulan §eylerle ka
vimlerini ·uyaracaklard1r. Boylece belirli bir sefere <;Ikma i§inde onlar i<;in 
iki durum (hem sava§a 91kma ve hem de Hz. Peygambere in_en vahyi 
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ogrenme) birle§mi§ olacaktn:. Hz. Peygamber (s.a.) den sonra ise ka
bilelerden sefere ~1kan grup ya . dini iyice ogrenmek veya cihad i~in 
gikaoo.klardJ.r. Bu, kabileler tizerine bir farz-1 kifayedir. 

ibn Abbas'tan rivayetle ~li ibn Ebu Talha der ki : «Mi.i'minlerin 
hepsi de seferber olacak degildirler.» ayetinde Allah Teala §Oyle buyu
ru:yQr: Mii'minler toptan sefere ~1k1p da Hz. Peygamber (s.a.) i yalmz 
ba§ma b1rakacak degillerdir. «Her topluluktan bir taifenin dinini iyi 
ogrenmek ti:zere geri kalmalan gerekmez mi?» Burada seriyyeler kas
dedilmektedir. Onlar, ancak Hz. Peygamberin izni ile seriyyeye ~Ikar
lardl. Seriyyeler geri dondtiklerinde o:plardan sonra Kur'an inmi§ olur 
ve.oturanlar (seriyyeden geri ka,lanlar) bunu Hz. Peygamber (s.a.) den 
ogrenmi§ olurlar da: Muhakkak ki Allah Teala peygamberinize Kur'an 
indirmi§tir ve bi'z onu kendisinden ogrendik, derlerdi. Bu s~eriyyelere 
~1kanlar, kendilerinden sonra Allah TeaJa:run peyg·amberine indirdigi
ni ogrenme~ tizere · geri kahrlar ve diger seriyyeler gonderilirdi. i§te 
Allah Teala'nm : «Dinini iyi ogrenmek tizere ... l) buyurmas1 budur. Bu
r~da buyurur ki: Allah Teala'mn peygamberlerine indirdigini ogren
meleri ve seriyyeler kendilerine dondiigti zaman onlara ogretmeleri igin. 

. uOlur ki ka~m1rlar.» Mticahid der ki: Bu ayet, Muhammed (s.a.) 
in ashabmdan baz1lan hakkmda nazi! olrnU§tur. Onlar ~6llere ~lkffii§
lar, insanlardan iyilik ve istifade edecekleri bolluk elde etmi§ler, insan
lardan bulduklanm hidayete ~agirmi§lardL insanlar kendilerine : Biz 
sizi arkada§lanm terketmi§ ve bize donmli§ goriiyoruz, demi§lerdir. 
Onlar da ic;lerinde bir Sikmtl duyarak hep birden c;olden gelip liz. Pey- · 
gamber (s.a.) in huzuruna girmi§lerdi. Allah Teala buyurur ki : «Her 
topluluktan (hayn isteyen) bir taifenin dinini iyi ogrenmek, (insanla
rm i~inde olan sozleri dinlemek ve kendilerinden sonra Allah'm indir
diklerini iyice 6grenmek) ve kendisine dondtiklerinde kavmini (bii
tiin insanlan) uyarmak tizere geri · kalmalan gerekmez mi? Olur ki 
ka~rmr lar. » 

Bu ayet hakkmda Katade der ki: Allah Raslllti (s.a.) ordular g6n
de:rdigi zaman, Allah Teal'a onlara peygamberini (s.a.) yalmz birak
mamalanm, bir grubun dinini iyice 6grenmek tizere Allah Rasulti ile 
bera.ber kalmasm1, bir · grubun da kavmini davet etmek tizere, kendile
rinden oncekilerin ba§ma gelenlerle onlan sakmd1rmalan i~in gitme-
sini emretmi§tir. " 

Dahhak der ki : Allah Rasulti (s:a.) bizza:t gazaya <;Ikt1g1 zaman 
oztir ' sahipleri dl§mda mtisltimanlardan hie; kimsenin ondan geri kal
masl helal degildir. Hz. :Peygamber kem:lisi ikamet buyurup da seriyye 
gi:'mderdigi zaman ise onlarm ancak Hz. Peygamberin izni ile ~1kmalan 
onlara helaldir. Ki§i, seriyyeye katllarak sava§a ~1kmca Kur'an -nazil 
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olursa Allah Rasulu (s.a.) kalan ashabma bunlan okurdu. Seriyye don
dugu mman Allah Rasulu (s.a.) ile beraber kalanlar onlara: Sizden 
sonra Allah Teala peyg;:~.mberine Kur'an indirdi, deyip onlara okurlar 
ve onlara dinlerini iyiCe ogretirlerdi. i§te Allah Teala'mn : uMu'minlerin 
hepsi de seferber olacak degildirler.» soz·u budur. Allah Teala buyurur 
ki: Allah Rasulu ikamet buyurdugu zaman ((Her topluluktan bir tai
fenin geri kalmalan gerekmez mi?)) Bununla kasdedilen §Udur: Hz. 
Peygamber (s.a.) otururken mtislUmanlarm ·tamanumn sefere c;llana
lan gerekmez. Hz. Peyg-amber oturdugu zaman seriyyeler gonderilirse 
insanlann buyuk bir k1sm1 onunla beraber oturur, kallrdl. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : ((Mu'minlerin 
hepsi de seferber olacak degildirler. ))' ayeti cihad hakkmda degildir. 
Allah Rasulu (s.a.) Mudar'm kurakhk senelerine duc;ar kalmasma 
beddua buyurdugunda, onlarm Ulkeleri kurakla§IDI§tl. Onlardan bir 
kablle butUnuyle gelir ve s1kmt1 ic;inde Medine'ye konarak yalanc1 ol
duklan halde mtislUman olduklanm soylerlerdi. (Bu geli§leriyle) !Hz. 
Peygamber (s.a.) in ashabm1 s1kmt1ya sokmu§ oldular. Allah Teala da 
elc;isine onlarm (gerc;ek) mu'minler olmad1klanm haber verdi ve Allah 
Rasulii onlan a§iretlerine geri gonderdi. Kavimlerini de onlarm yaptlk
lanm yapmamalan huslisunda uyard1. i§te Allah Teala'nm: ((Kendi
sine donduklerinde ka vmini uyarmak iizere geri kalmalan gerekm~ 
mi? Olur ki kac;m1rlar.n sbzu budur. 

Bu ayet hakkmda ihn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: Arap kabi
lelerinden her birinden bir grup aynhp Hz. Peygamber (s.a.) e gelir, 
dini konularda dilediklerini ona sorarak dinlerini iyice ogrenirler ve 
Hz. Peygambere: Ne yapmam1z1 emredersin? Kavmimize vard1g1nnzda 
~iretlerimize ne soylememiz .gerektigini bize bildir, der!erdi. Allah 
Rasulii onlara Allah'a ve elc;isine itaatl emreder, kavimlerine nam.azJ. 
ve zekatl emretmelerini s6ylerdi. Onlar kavimlerine vard1klannda : Mu
h:akkak ki kim islam'a girerse; o bizdendir, derler ve onlan uyanrlardl. _ 
0 kadar ki ki§i babasmdan ve anasmdan bile aynhrd1. ·Allah Rasulii 
(s.a.) onrara haber verir ve kavimlerini onlarla uyar1rd1. Kavimlerine 
dondiiklerinde onlan islama c;agmr, onlan ate§teri sakmdmr ve. on
lara cenneti miijdelerlerdi. 

ikrime der ki : ((Eger elbirligiyle c;1kmazsamz sizi elim bir azabla 
azablandmnz.)) (Tevbe, 39), ((Gerek Medine'liler ic;in gerekse onlarm 
c;evresinde bulunan bedevller ic;in AUah'm peygamberinden geri kalmak 
ya~maz.n aytleri nazil oldugunda miinaf1klar : Muhammed'den geri 
kalan ve onunla beraber sefere <;Ikmayan c;ol ha.Jkl helak oldu, dediler. 
Hz. 'Peygamber (s.a.) in ashabmdan bazllan dinleririi ogretmek uzere 
c;oldeki kavimlerinin yanma gitmi§lerdi. Bunun uzerine Allah Teala : 
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Mti'minlerin hepsi de seferber olacak degildirler. Her topluluktan bir 
aifenin geri kalmalan gerekmez mi?n ayetini indirdi ve : «Kaoul olun

duktan soma Allah'm dini hakkmda, tartl§maya giri§enlerin delilleri 
Rablan katmda bo§tUr ... )) (~tlra, 16) ayeti nazil oldu. 

Hasan el-Basri der ki : Her topluluktan bir taifenin dinini iyi og
renmek iizere sefere <;:1kmalan gerekmez mi? Q1kanlarm Allah Teala'
nm kendilerini mii&riklere kar§I muzaffer k1lmasm1, onlara yard1mmi 
o-ormek suretiyle dinlerini iyice bgrenmeleri ve kendilerine dondiikle
rinde ka vimlerini uyarmalan i<;in ~efere <;Ikmalan gerekmez mi? 

123 - Ey iman edenler; kaJirlerden size yak1n olan
larla sava$In. Ve onlar sizde sertlik gorsunler. Ve bilin ki; 
Allah, muhakkak mi.i.ttakilerle beraberdir. 

Kafil'ler Sizde Sertlik Gorsiinler 

Allah Teala mii'minlere once kafirlerin onde gelenleriyle islam di
yarma en yakm olanlarla, soma onlan ta'kib edenlerle sava§malanm 
emrediyor. Bu sebepledir ki Allah Rasuli.i. Arap Yanrnadas1'ndaki mii§
riklerle sava§rnaya ba§laml§tlr. Soma Mekke, Medine, Taif, Yemen, Ye
mame, Hecr, Hayber, Hadramut ve Arap Yanmadas1'mn diger bolgeleri 
ile diger arap kabilelerinden insanlar bbliik bbliik Allah'm dinine gir
diklerinde kitab ehli ile .sava§a ba§laml§, Arap Yanmadasl'na insanla
nn en yak1m ve kitab ehli olmalan sebebiyle islam'a davete insanlann 
en lay1g1 olan rumlarla sava§ i<;in ordu haz1rlam1§tlr. Tebuk'e kadar 
varml§, sonra insanlann akmtlya dii§rneleri, iilkenin kurakhg1 ve du
rumun darllg1 sebebiyle geri donmii§tiir. Bunlar, Allah Rasuliiniin hic
retinin 9. senesinde meydana gelmi§tir. Hicretin 10. senesi veda hacc1 
ile me§gul olmu§ ve veda haccmdan onsekiz giin soma Allah Rasulii 
vefat etmi§; Allah Teala onu kendi katmdaki nimetlere nail k1lm1§tlr. 

Hz. Peygamberden soma islam y1k1lmaya yi.iz tutmu§ haldeyken 
veziri, s1ddik1 ve halifesi Ebubekir (r.a.) i§i iizerine alml§, Allah Teala 
dini onunla saglamla§tlrml§, islam'm direklerini saglamla§tlrml§, ken
dilerine galebe <;almak suretiyle dinden 'dagllanlarl geri <;evirrni§, irti<iad 
edenleri islam'a dondiirmii§tiir. Ebubekir zekat vermeyi reddeden rezil. 
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ki§ilerden zekat1 al~, hakkl bilmeyenlere a~1klam1§ ve ustlendigi go
revi Allah Rasulune niyabeten yerine getirmi§tir. Daha sonra h'ar;a ta~ 
pan rumlara ve ate§e tapan iran'hlara kai'§l islam ordulanmn ha:zlr
hgma giri§mi§, risaletin bereketiyle Allah· Teala ona illkelerin hepsini 
nasib etmi§, Kisra ve Kayser ile kullardan onlara itaat edenlerin bu
runlanru yere stirttip, ordulanm dize getirmi§, Allah Rasulti'ntin haber 
verdigi §ekilde onlann hazinelerini Allah yolunda harcarm§tlr. 

Hz. Ebubekir'in kendisinden sonra tavsiye ettigi veliahd1 demek 
olan Allah'a ~ok<;a s1gman mihrab §ehidi Ebu Ha.fs Orner ibn Hattab 
el-Faruk'un ellerinde i§ tamamlanmi§, kemale ermi§ ve Allah Teala 
onunla inkarc1 katirlerin burunlanm yere siirtmti§, azgm ve mtinaflk
lan hor, zem kllmi§tlr. 0, doguda ve batlda tilkeler fethetmi§, uzaktan, 
yakmdan di~er tilkelerin hazineleri ona ta§Inml§, o da §eriata uygun 
§ekilde ve hO§nudlU:k yolunda bunlan dag1tm1§, bolti§ttirmti§'ttir. 

Ovi.ilmti§ · olarak ya§ayan· Hz. Orner §ehid olarak vefat ettiginde 
muhacir ve ansardan ashab-1 kiram, mti'minletin emiri ve evinde . §ehid 
edilmi§ olan Osman ibn Affan'm hallfeliginde icma' etmi§'tir. En geni§ 
anlam1yla riyaset elbisesini ' mtisltimanJiara giydirmi§, Allah'm en ytice 
huccetleri diger iklimlerdeki kullarm boyunlarma uzanmi§, yeryfrztintin 
dogu ve batllarmda islam galib gelmi§, Allah'm kelimesi ytice olmu§ ve 
dini en tisttin olmu§tur. Bu hanif timmet, Allah'm dti§manlarma kar§l 
gayesinin en yticesine eri§mi§tir. Ne zaman ba§ka bir timmete galib 
gelseler, onlardan bir sonrakine gec;iyor, sonra onlan ta'kib eden zalim 
ve facirlere intikal roiyorlardl. Bunda Allah Teala'mn : <<Ey iman eden
ler, .. katirlerden size yakm olanlarla .sav~m ve onlar sizde sertlik' gor
stinler.n ayetine imtisal etmi§, sanlmi§ oluyorlard1. Allah Teala : ((Ve 
onlar sizde sertlik gorstinler.n buyurur ki kMirler, kendileri ile sava
§Irken si'zde bir sertlik gorstinler. Kamil mti'min, ancak mu'min kar
de§ine kar§I yumu§ak ve dti§mam kafire k~1 sert olan ki§idir. Nite
kim Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur: «Allah'm sevdigi ve 
onlann da O'nu sevdikleri, mti'minlere kar§l alr;ak goniillti, kafirlere 
kanji zorlu bir ka.vim getirir_,, (Maide, 54), <<Muhammed Alla.h'm Ra
sultidtir. Beraberinde bu1unanlarda kafirlere kar§l ~etin, kendi arala
nnda merhametlidirler.,, (Feth, 29), ((E.y peygamber, kafirler ve mtina
flklar ile cihad et ve onlara kar§l c;etin ob (Tevbe, 73), c<Ey peygam
ber kafirler ve munaf1klarla sava§. Onl~ra kar§I .sert davrim.n (Ta.hrim, 
9). Bir hadiste Allah Rasulti (s.a.) : Ben c;ok giilen, . c;ok sava§amm, 

. buyurmu§ ·ve bununla dostunun ytiztine gtilen, Allah dii§manlarmm 
' ileri gelenleri ile c;okc;a sava§an oldugunu beyan buyurmu§tur. 

Allah ·Teala : ((Ve bilin ki Alhih, muhakkak muttakilerle beraber
dir.n buyurur ki kafirlerle sava§m, Allah'a tevekktil edip giivenin ve 
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bilin ki, kendisinden korkup itaat ettiginiz takdirde muhakkak .Allah 
izinle beraberdir. 

Bu iimmetin en haYirlilan olan tic; nesilde, durum son derece istika
met iizere olup Allah'a itaata riayet ediliyordu. Onlar, daima dii§man
Ianna kar§l galib geliyor ve pekc;ok fetihler yap1yorlard1. Dii§manlar de
vamh horluk ve hiisran i~indeydiler. Sonra fitneler, heva ve hevesler 
ile hiikiimdarlar arasmda ihtilaflar meydana gelince islam Ulkelerinin 
etrafmdaki dii§manlar tamaa dii§up islam iilkelerine dogru ilerlediler. 
Krallarm birbirleriyle ugra§malan sebebiyle onlara engel olunamach. 
Sonra islam iilkelerine dogru ilerleyip etraftaki birc;ok iilkeleri ele 
ge~irdiler, devam ederek islam iilkelerinden birc;ogunu istila ettiler. 
~iiphesiz ki i§, ondan once de sonra da Allah'm elindedir. Miisluman 
!arctan ne zainan bir kral kalk1p AUah'm emirlerine itaat etmi§, Al
lah'a tevekkiil edip guvenmi§Se; :Allah Teala ona iilkelerin hepsini nasib 
etmi§ ve Allah'm sevmesi ol~iisiinde dii§manlanndan islam topraklanm 
geri alabilmi§tir. Miisliimanlan Allah'm dii§manlan kafirlere kal"§l mu
zaffer k1lacak, onlann kelimesini diger iilkelerde yiiceltecek ve bu 
hususta yard1m istenecek yalmz Allah'tlr. Muhakkak ki 0, Comerttir, 
Kerim'dir. 

124 - Bir sure indirilince; onlardan kimi: Bu, han
ginizin iman1n1 art1rd1? der. 1man etmi~ olanlara gelince; 
onlann imanm1 art1rmi~t1r. Ve onlar, birbirleri ile miijde-
lc$irler. · 

125 - Kalblerinde hastallk bulunanlarm ise, mur
darhklanna murdarhk katm1~tlr. Ve kafir olarak 6Imii~
lerdir. 

Allah Teala buyurur ki : «Bir sure indirilince; munaf1klardan ki
mi : Bu hanginizin imamm art1rd1?n der. Birbirlerine bu sure hangini
zin _imamm art1rd1? derler. Allah Teala da buyurur ki: cciman etmi§ 
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olanlara gelince; onlann imamm artirmi§tlr. Ve onlar, birbirleri ile 
miijdele§irler.)) 

Bu ayet, imamn artip eksilebilecegine delalet eden delillerin en 
onemlilerinden biridir. Selef ve halef alimleriyle imamlarm ~ogunun mez 
hebi budur. Bir~oklanndan bu hust'tsta icma' bile rivayet edilmi§tir. Bu
hari ~erhinin ba§mda bu konudan uzunca bahsedilmi§tir. 

. «Kalblerinde hastallk bulunanlarm ise murdarllklanna murdarllk 
katrm§tlr.)) Onlarm §iiphelerine yeni §iipheler eklemi§tir. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur : ((Kur'an'dan mii'minler i~in rah
met ve §ifa indiririz. Zalimler i~in ise ancak hiisram artmr.>> (isra, 82), 
«De ki: Bu, iman edenlere hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ olanlann 
ise kulaklarmda ag1rhk vard1r. Ve bu; onlara kapahd1r. Sanki bun
lara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamiyorlar. )) (Fussilet, 44). 
Allah Teala•nm kalblere hidayet bah§ettigi §eyin onlann sap1kllk ve 
helakine sebeb olmas1 bahts1z olU§larmm bir b6liimiidiir. Nitekim mizac1 
kotii olan (mizac1 diizgiin olanlann) beslendigiyle beslenmi§ olsayd1 
bu, ancak onun fesadm1 ve noksanllgm1 art1nrd1. 

126 - Onlar gonnezler mi ki; her yll bir veya iki kere 
belalara . c;arplhyorlar da yine tevbe etmiyorlar. v e ibret 
alnnyorlar. 

127 - Bir sure indigi zaman; birbirlerine bakarlar 
ve: Sizi bir kimse goriiyor mu? der, sonra doniip giderler. 
Allah onlann kalblerini dondiirmii~tiir. <;-Q.nkii onlar, an
lamazlar giiruhudur. 

'>Allah Teala buyurur ki : Bu muna.f1klar C<Her y1l bir veya iki kere 
bE1}llara ~arp1hyor (deneniyor) llir da yine (gec;mi§ giinahlarmdan) tev
be etmiyorlar ve (·gelecek hallerinden) ibret alrmyorlar.)) Miicahid; on
lann, kurakhk, k1tllk ve a~hkla denendiklerini (deneneceklerini) soyler
ken, Katade; senede bir veya . iki defa sava§la denenecek~erini soyle
tni§t.ir. 
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~erik'in Cabir kanahyla . .. Huzeyfe'den rivayetine gore; o, ((Onlar 
gormezler mi ki, her ytl bir veya iki kere belalara ~arpiliyorlar.n ayeti 
hakkmda §oyle demi§tir : Biz, her sene bir veya· iki yalan duyard1k. 
insanlardan buyiik bir kitleyi onunla sap1t1rd1. Huzeyfe'nin bu soziinii 
ibn Cerir rivayet etmi§tir. Enes'den rivayet edileri bir hadiste §Oyle de
nilir : i§ mutlaka zorla§acak, insanlar cimrile§ecek ve hi~ bir sene ol
mayacak ki kendisinden sdnraki daha kotii olmasm. i§te bunu peygam
beriniz (s.a.) den i§ittim. 

((Bir sure indigi zaman birbirlerine bakarlar ve : Sizi btr kimse 
goriiyor mu? der, sonra doniip giderler. Allah onlann kalblerini don
diirmii§tiir. Qiinkii onlar, anlamazlar giiruhudur.n ayeti de miinaflklar
dan haber vermektedir. Allah RasO.lii (s.a.) ne bir sure indigi zaman : 
«Onlar birbirlerine bakarlar ve : Sizi bir kimse ·goriiyor mu?n der, 
sonra hakdan yiiz~evirip, ayr1hp doniip giderler. i§te onlann din husu
sundaki durumlan budur. Onlar hakkm yarunda sebat etmez, onu ka
bul etmez ve onu anlamazlar. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayetlerde §6y
le buyurmaktad1r : «0 halde bunlara ne oluyor ki, ogutten yiiz ~eviri
yorlar? Urkek yaban e§ekleri gibi. Urkmii§ olan arslandan.>> (Miiddes
sir, 49- 51), «0 kiifredenlere ne oluyor ki, gozlerini sana dogru dikip 
bakmaktadirlar. Sagdan ve soldan halka halka olarak.n (Mearic, 36-37). 
Bunlar, oyle bir kavimdir ki haktan ka~1p batlla gitmek iizere senin 
yamndan saga ve sola dag1hp uzakla§Irlar. 

Allah Teala'run : «Sonra doniip giderler. Allah onlarm kalblerini 
dondiirmii§tiir.n kavli : «Fakat onlar yoldan sapmca, Allah da onlann 
kalblerini saptlrmi§tl.» (Saff, 5) ayeti gibidir ki onlar kitab1m anla
mazlar, onu anlamayt istemezler. Aksine ona kar§I bir §a§kmhk ve 
nefret durumundadirlar, i~indedirler. Bu sebepledir ki yapt1klan bu 
i§e dii§mii§lerdir. 

128 - Andolsun ki; size kendinizden bir peygamber 
gelmi~tir. S1k1ntlya ugraman1z kendisine ag1r gelir. Sizi~ 
iizerl.nize dii~kiindiir, m"ifminlere rauf ve .rahim'dir. 
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129 Eger yiiz vevirirlerse; de ki: Allah, bana yeter. 
O'ndan ba~ka hiv bir tann yoktur. Ben O'na tevekkul et
tim ve 0 buyiik Ar~'m Rabb1d1r. 

Allah Teala burada mii'minlere kendilerinden, kendi cinslerinden 
ve kendi dinleri iizere bir el~i gonderme nimetini haber veriyor. Nite·
kim ibrahim (a.s.) : <CRabb1m1z onlann arasm~an bir peygamber gan
der.» ('Bakara, 129) dem~. Allah Teala da: <CAndolsun ki Allah, mii'
minlere biiyiik bir lutufda bulunmu~tur. Zira onlara, kendi ic;lerinden 
bir peygamber gondermi~tir.n . (Al-i imran, 164) buyurmu§tur. Burada 
da: <<Andolsun ki, size kendinizden bir peygamber gelmi§tir.» buyurur. 

. Bu peygamber sizin ic;inizden ve sizin dilinizle gelmi§tir. Nitekim Ca:'fer 
ibn Ebu Talib, Neca§i'ye; Mugire ibn ~u'be de Kisra'mn elc;isine §Oyle 
demi§tiler : Muhakkak ki Allah, bizim aram1zdan bir peygamber gon
dermi§ti. Onun nesebi ve s1fat1, ~lkl§l ve giri§i, dogrulugu ve emin olU§U 
bilinir ... Ve ravi hadisi biitiiniiyle zikretmi§tir. 

Siifyan ibn Uyeyne'nin Ca'fer ibn Muhammed'den, onun da baba
smdan rivayetine gore; o, «Andolsun ki; size kendinizden bir peygam
ber gelmi§tir.n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Cahiliye devrinde dog
fill§ olmaktan dolay1 Hz. Peygambere hic;bir zarar isabet etmemi§tir. 
Allah RasU.lii (s.a.) de §Oyle buyurmu§tur: Ben nikahh (aileden) dog
dum, zinadan degil. Bu hadis, ba§ka bir kanaldan mevsul olarak riva
yet edilmi§tir. Haf1z Ebu Muhammed Hasan ibn Abdurrahman er-Ra
mehiirmiizi'nin «el-Fas11 Beyne'r-Ra.vi ve'l-Vain isimli eserinde Ebu Ah
hem Yusuf ibn Harlin ibn Ziyact kanahyla .. . Ali'den rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) : Adem'den babamm ve anamm beni dogurmasma 
kadar nikah (h aileden) dogdum, zinadan dogmad1m. Bana cahiliye 
devrinin ahlaksizhklanndan hie; bir §ey dokunmarn1~?trr, buyurmu§tur. 

Allah Teala: «S1kmt1ya ugramamz kendisine ag1r gelir.n buyurur 
ki iimmetini s1kmtiya sokan ve onlara zor gelen §eyler ona ag1r gelir. 
Muhtelif kanallardan olmak iizere ~z. Peygamber'den rivayet edilen bir 
hadiste o: Ben miisamahakar hanif dini ile genderildim, buyurrnu§tur. 
Sahih bir hadiste: Muhakkak ki bu din kolayhktir, buyurulmu§tur. 
Onun §erlatmm biitiinii kolay, miisamahakar, miikemmeldir. Allah 
Teala kime kolayla§tirmi§Sa, bu din ona kolaydir. 

«Sizin iizerini'ze dii§kiindiir. )) Sizin hidayetini?.e, diinya ve ahiret 
fayv:ias1mn size ula§masma dii§kiindiir. Taberani der ki : Bize Muham
med ibn Abdullah el-Hadremi'nin ... Ebu Zerr'den rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir : Allah Rasulii gokte kanat c;1rpan ku§a varmcaya kadar 
Allah Rasulii her §eyden bilgi vermi§ olarak bizden aynlmi§tir. Allah 
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·-Rasulu (s.a.) buyurmu§tur ki: Cennete yakla§tiran ve ate§ten uzakla§
tlran hi~ bir • §ey yoktur ki size a~Iklanmi§ olmasm. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Fatn'm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivaye'tinde Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Allah Teala haram 
k1ldlg1 her bir §eye sizden bazllanmn goz dikecegini elbette bilir. Kele
begin veya sinegin (ate§e ve l§Iga) dti§mesi gibi sizin pe§pe§e ate§e dti§
memeniz i~in muhakkak ki ben sizin ku§aklanmzdan tutmu§, sanl-
mi§Imdir. . . 

imam Ahmed der ki : Bize Hasan ibn Musa'run... ibn Abbas' tan 
rivayetine gore (bir gece) ru'yasmda Allah Rasulu (s.a.) ne iki melek 
gelmi§; biri ayaklan ucuna, digeri ba§Ucuna oturmU§. Ayakucuna otu
ran b~ucuna oturana : ~una ve §Unun ummetine bir misal ver dehli§. 
Oteki §6yle demi§: Bunun ve ummetinin misrui bir kavimdir ki onlar, 
yolculuklannda bir ~oltin ba§ma varmi§tlr. Yanlannda ~olu ge~ebile-

. cekleri ve donebilecekleri a.z1klan yoktur. Onlar bu durumda iken aba 
giymi§ birisi kendilerine gelir ve : Ne dersiniz, sizi otlan bol bir bah
~eye, su dolu bir havuza g6tursem, benim pe§imden gelir misiniz? der. 
Onlar; evet, derler ve onlan goturup otlan bol bir bah~eye, su dolu 
bir havuza eri§tirir. Yerler, i~erler ve beslenirler. Onlara: Sizin bu 
halinizi artlrsam, buraYI bana b1raksaruz ve sizi otlan bol bir bah~e
ye, su dolu bir havuza gotursem bana uyarm1s1mz? der. Onlar; evet, 
derler. Muhakkak ki sizin onunuzde otlan bundan daha bol bir bah
~e, sulan bundan daha ~ok bir havuz vard1r, benim pe§imden geliniz, 
der. Onlardan bir grup: Dogru soyledi, Allah'a yemin olsun ki ona 
uyacag1z, derler. Diger bir grup ise : Biz bundan hO§nud olduk, bura
da kalacag1z, derler. 

Bezzar der ki : Bize Seleme ibn ~ebib ve Ahmed ibn Mansur'un 
birlikte ... Ebu Hureyre (r.a.) den rivayetlerine gore; bir bedevi bir hu
susta kendine yard1mc1 olmasm1 istemek tizere Allah RasUlii (s.a.) ne 
gelmi§ti. -ikrime: Oyle samyorum ki bir kan (diyet) husl1sunda 
dedi- Allah Rasulu (s.a.) ona bir miktar bir §ey verdi. Soma: Sana 
iyilik ettim mi? diye sordu. Bedevi; hay1r, giizel yapmadm, dedi. Mus
lumanlardan baZisi ofkelenip ona kar§I gelmeye ~ah§tllar. Allah Ra
sulU onlara b1rakmalanru i§aret etti. Allah Rasftlu (s.a.) kalk1p evine 
vard1, bedeviyi eve ~ag1rd1 ve ona : Muhakkak sen bize geldin, bizden 
istedin ve biz de sana: verdik. Sen ise soyledigin §U s6zu soyledin, bu· 
yurdu. Allah Raswu ona bir miktar daha verdi ve : Sana iyilik ettim 

· mi? diy~ sordu. Bedevi : Evet, Allah Teala seni haYirh a§iret ve aile ile 
mukafatland1rsm, dedi. liz. Peygamber · (s.a.) : Muhakkak sen bize gel
din, bizden iStedin ve biz de sana verdik, sen de soylediklerini soyle
din. Ashablffim gonullerinde sana · kar§I bundan dolaYI bir ofke meydana 
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gelmi§tir. Sen geldigin zaman onlarm 6nunde benim onilmde soyledigi
ni soyle ki onlarm kalblerindeki ofke gitsin, buyurdu. Adam; pekiyi, 
dedi. Bedevi tekrar meclise geldiginde Allah Rasulil : Muhakkak ki ar
kada§Imz bize gelmi§, istemi§ ve biz de ona veriT,J.i§tik. 0 ise soyledigini 
si:iylerni§ ve biz de onu <;agmp ona vermi§tik. 0 raz1 oldugunu samyor. 
Ey bedevi oyle mi? buyurdu. Bedevi : Evet, Allah Teala seni hayu·ll 
akrabalarla milkatatlandirsm, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) §i:iyle buyur
du : Benim ve §U bedevinin misali, oir adam gibidir ki onun bir devesi 
vardu· ve o ka<;mi§tlr. insanlar devenin pe§ine dil§erler. Ancak sadece 
onun ka<;masm1 arttmrlar. Devenin sahibi onlara der ki: Devemle 
aram1 serbest b1rakm. Muhakkak ki ben ona kar§I daha yumu§agim 
ve onu en iyi bilenim. Deveye yonelir ve yerden bir miktar toz allp 
devesini <;agmr. Deve gelir ve istegine ( <;agnsma) icabet eder. 0 ki§i 
de yilkilnil devenin ilzerine yilkler. Daha once si:iyledigini dediginde 
§ayet ben de size uysayd1m muhakkak ki cehenneme girerdi. Sonra 
Bezzar hadisin bu kanaldan ba§ka rivayetini bilmediklerini soyler. Ben 
de derim ki : ibrah.im ibn el-Hakem ibn Eban'm durumundan dolay1 
bu hadis zaYiftir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala burada: ((Mil'minlere Rauf ve Rahim'dir.)) buyurmak
tadir. Nitekim bu ~llah Teala'mn ona bir emri olup, bir ayette bu §6yle 
belirtilmektedir : uMil'minlerden sana uyanlara kanatlanm a:;: . ~ayet 
sana ba§ kaldmrlarsa de ·ki : Ben sizin yaptiklanmzdan uzag1m. Aziz, 
Rahim'e tevekkill et.ll (~uara , 215- 217) . 

Allah Teala : uEger yuz <;:evirirlerse de ki : Allah bana yeter. " bu
yurur. Senin onlara getirmi§ oldugun temiz, mukemmel, §ilmullu §e
riattan yuz <;evirirlerse; Allah bana yeter de. O'ndan ba§ka ilah yoktur 
ve ben O'na tevekkill ettim, de. Allah Teala ba§ka bir ayette §oyle bu
yurur : uDogunun ve batmm Rabb1d1r. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oy
leyse O'nu vekil edin.'' (Muzzemmil, 9) . 

uVe 0, bilyuk Ar§'m Rabb1d1r.)) 0, her §eyin mflliki ve yaratiCISidir. 
Zira 0, goklerde ve yerdeki yarat1klann hepsinin tavam ve toplay.IciSI 
olan buyuk Anfm Rabb1d1r. Ar§'m altmda ve goklerle yeryuzu arasmda 
ne varsa hepsi Allah'm kudreti altmdad1r. O'nun ilmi her §eyi ku§at
mi§tir. Takdiri her §ey hakkmda ge<;erlidir. 0, her §eye Vekil'dir. 

imam Ahmed der ki : Bana Muhammed ibn Ebu Bekr'in ... ibn 
Abbas'tan, onun da Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, §byle de
rili~tir : Kur'an'dan son nazil olan ayet, surenin sonuna kadar olmak 
uzere : uAndolsun ki; ~ize kendinizden bir peygamber gelmi§tir.)) aye
tidir. Abdullah ibn imam Ahmed der ki : Bize Ravh ibn Abdillmu'
min'in .. . Ubeyy ibn Ka'b (r.a.) dan rivayetine gore; onlar, Ebubeki! 
(r.a.) in halifeliginde Kur'an'I mushaflarda toplami§lardL Baz1 kim-
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seler yaZiyor ve onlara Ubeyy ibn Ka'b imla ettiriyordu. Berae stlresin
den ((Sonra donup giderler. Allah onlarm kalblerini dondiirmti.§tti.r. 
c;unkti. onlar, anlamazlar gurtlhudur.u ayetine geldiklerinde Kur'an'
dan son nazil olarun bu oldugunu sand1lar. Onlara Ubeyy ibn Ka'b : Bu 
ayetten sonra Allah Rastllu bana iki ayet daha okuttu : ((Andolsun ki; 
size kendinizden bir peygamber gelmi§tir. S1kmbya ugraman1z kendi
sine ag1r gelir. Sizin uzerinize dti.§kiindur, mu'minlere ratlf ve Rahim'
dir .. . Ve 0, buyiik Ar§'m sahibidir.u deyip §Oyle devam etti: Kur'an'dan 
son nazi! olan ayet i§te budur. Kur'an; kendisinden ba§ka hi<; bir ilah 
olmayan Allah ile ba§lad1g1 gibi, yine onunla bitmi§tir. Bu, Allah Tea
la'nm : ((Senden once gonderd.igi:nliz her peygambere : Benden ba§ka 
tann yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmi§i:zdir.1> (Enbiya, 25) aye
tidir. Bu hadis de garibdir. imam Ahmed der ki: Bize Ali ibn Bahr'm .. . 
Abbad ibn Abdullah ibn Ziibeyr'den (r.a.) rivayetine g()re; o, §Oyle 
demi§tir : Haris ibn Hazeme, Orner ion Hattab'a Berae stlresinin sonun
dan iki ayeti, ((.Andolsun ki; size kendinizden bir peygamber gelmi§
tir...» ayetini getirdi. Hz. Orner: Bunun uzerine seninle beraber kim 
vard.I? diye sord.u. 0 : Bilmiyorum, Allah'a yemin eder ve §ehactet ede
rim ki ben bu ayeti Allah Rastllii (s.a.) nden i§ittim, anlad1m ve ez
berledi:m, dedim.- Hz. Orner : Ben de §ahidim ki bu ayeti ·Allah Rastllu 
(s.a.) nden i§ittim, dedi ve §Oyle devam etti: §ayet bunlar ti.<; ayet ol
salardl, mutlaka onlan ba§hba§ma bir sure yapard.1m. Kur'an'dan bir 
stlreye bakin ve bu ayeti ona koyun. Ve bu ayeti Berne stlresinin sonuna 
koydular. 

Daha once de ge<;tigi uzere Kur'an'm toplanmas1 fikrini Ebubekir 
es-S1ddik (r.a.) a veren Orner ibn Hattab'd1r. Ebubekir, Zeyd ibn Sa
bit'e emretmi§ ve o da Kur'an'1 toplami§tlr. Hz. Orner onlar yazarken 
yanlarmda bulunurdu. Sahih bir haberde belirtildigme gore, Zeyd §Oyle 
demi§tir: Berae stlresinin sonunu Huzeyme ibn Sabit - -veya Ebu Hu
zeyme- de buldum. Daha once de ge<;tigi uzere her ne kadar ayeti ilk 
defa onlara getiren Huzeyme ibn Sabit ise de sahabeden bir topluluk da 
bu ayeti Allah -Rastllu (s.a.) nd·en duyduklanm hatlrlaml§lard.Ir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Davtld'un Yezid ibn Muhammed'den, onun Abdurrezzak ibn 
Orner -mti.sliimanlann giivenilirlerinden ve c;:ok ibadet edenlerinden
dir- den onun Mudrik ibn Sa'd'dan - Yezid'in sbyledigine gore bu 
zat da gti.venilir bir §eyhdir- onun Ytlnus ibn Meysere'den ... onun 
da Ebu Derd.a'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Kim sabah ve 
ak§am : ((Allah bana yeter, O'ndan ba§ka hi<; bir tann yoktur. Ben 
O'na tevekkti.l· ettim ve 0, buyti.k Ar§'m Rabb1d1r.u diye yedi kere say
lerse onu huziinlendiren §eye kar§I Allah ana yeter. 
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ibn Asakir'in Abdiirrezzak ibn Omer'in hal tercemesinde Ebu Ziir'a 
ed-Dirna§ki kanahyla ... Ebu Derda'dan rivayetine gore; o, §oyle der
mi§ : Hi~ bir kul yoktur ki dogru veya yalanc1 olarak yedi kere : <~Allah 
bana yeter, O'ndan ba§ka hi~ bir tann yoktur. Ben O'na tevekkill ettim 
ve 0, biiyiik Ar§'m Rabb1d1r.» desin de kendisini iizen, hiiziinlendiren 
§eye Allah yeterli olmasm. Bu, garib bir fazlahkt1r. ibn Asakir, bu ha
disin bir benzerini fazlahg1 ile beraber Abdiirrezzak Ebu Muhammed'in 
hal tercemesinde Ahmed ibn Abdullah ibn Abdiirrezzak'dan, o dedesi 
Abdiirrezzak ibn Omer'den §eklinde bir rivayet zinciri ile merfu' olarak 
rivayet etmi§tir. Ancak bu hadis de miinkerdir. En dogrusunu Allah 
bilir. 

----iZAHI 

islam oncesi Arap toplumuna baktlgnruzda bir sistemin geli§ip ya
yllabilmesi i~in zorunlu olan unsurlardan hi~birinin mevcud olmadigl
m gpriiriiz. Ne tabii ~evre, ne sosyal yap1, ne tarihi altyap1, ne de insan 
unsuru bak1mmdan islam oncesi Arap toplumu, kapsamh ve evrensel 
bir dii§iince sistemini hazlrlayacak imkanlara sahip degildi. 

~oyle ki; tabii ~evre bak1mmdan Arap Yanmadas1, tarih oncesi 
donemlerden beri insan hayatl i~in elveri§li bir tabiat yapiSma sahip 
degildi. Yeterli yeralt1 ve yeriistii zenginlikleri, insan hayat1 i~in elve
ri§li iklim §artlan, ekonomik imkanlan, ula§Im kolayllklan ve yeterli 
besin kaynaklan bulunmad1~ ic;in; tarihin en eski devirlerinden beri 
burada geni§ yerle§im merkezleri kurulmami§tlr. Miladdan onceki asir
larda Sina Yanmadas1'nda (Vadi Magara'da) bak1r madeni ocaklan 
bulunuyordu. Kuzey Arabistan'da Medyen civarmda altm madeni ya
taklanna rastlamyordu. Aynca Giiney Arabistan'da Bab'iil-Mendeb bo
gaZI civarmda Hadramut'ta buhur ve giinliik ticareti yap1lmaktayd1. 
(Philip Hitti, Siyasi ve Ki.iliirel islam Tarihi, I, 59-60). Her bak1mdan 
fakir olan bu ~ollerde giindelik haya;t oylesine me§akkatli ve zor idi 
ki; hemen hemen hie; bir biiyiik devlet bu kum yigmlarma sahip olmayl 
d~iinmemi§tir. 

Sosyal yap1 bak1mmdan Arap cemiyeti kabilecilik, soy-sop ve asa
biyet bag1 iizerine oturuyordu. GO<;ebe ve yerle§ik olmak i.izere ikiye 
aynlan halk tabakas1, biiyiik ~ogunlugu 1tibariyle deve siiriilerini otla
tarak gec;imlerini saghyorlardL Bilhassa Orta ve Kuzey Arabistan hal
kmm c;ogunlugu goc;ebeydi. <;ok kii~iik yerle§im merkezleri ancak va
halarda ve ic;mek i~in a<;1lm1§ su kuyulanmn ba§lannda bulunuyordu. 
Yerle§ik halk, daha c;ok ticaret kervanlanmn gi.izergahmdaki mahaller-
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de oturuyordu. ~~endileri de gec;imlerini ticaret ve kervanc1llkla sagh
yorlardL Bunlara §ehirli anlamma medeni (Civil) ad1 veriliyordu. Be
devi denilen ve c;olde goc;ebelikle, develerini otlatarak gec;inen biiyiik 
halk y1gmlan ise yaz-kJ§ otlaklar pe~inde dola§IyorlardL 

Toplum hayatl tamg_m1yla kabile sistemine dayamyordu. <<Reis)), 
<<~eyh)), ((Seyyid)) denilen kabile reisleri, mutlak yetkiye sahip bulunu
yorlardL Qok evlilik esasma dayanan ailede; erkek tek hakim idi. Ka
dmm hemen hemen hic;bir yetkisi yoktu. Diger herhangi bir e§ya gibi 
kadm da babadan ogula intikal ectiyordu. Abdullah ibn Abbas'm ifa
desine gore, ((bir ki§inin babas1 oliincc hammlan o ki§iye kallrdl. Ya 
mehrini verinceye kadar kadm1 kendi yanmda allkordu, yahut ta kadm 
oliir mall o ki§iye kallrdu> (Ebu'l-Hasan Nedevi, Miisliimanlann Gerile
mesiyle Diinya Neier Kaybetti, J 09) SUddi'nin ifadesine gore, ((bir 
ki§inin babasl, karde§i veya og;lu o~iir de. geriye kansl kallrsa, olenin 
varislerlnden birisi erken davranarak elbisesini kadmm iizerine atard1. 
0 zaman bu ki§i, o kadm1 almaya veya mehrini alarak ba§ka biriyle ni
kahlamaya h?k kazamrdL>l (Taheri, Tefsir, IV, 308) . K1z c;ocugu olan 
bir baba giinlerce halk arasmda dola~maktan utanmh. Bu sebeple k1z 
c;ocuklanm diri diri topraga gomerlerdi. Hz. (:'lm.er ba§ta olmak iizere k1z 
c;ocugunu diri diri topraga gomen babalarm islam sonras1 ac1kll habra
Ian islam kaynaklannda geni§ olarak anlatillr. Evlilik miiessesesi ise 
k3.dma bakl§ tarzmm sap1khgmdan kaynaklanan bir dii§iikliik ic;inde 
idi. Hz. Ai§e (r.a.) nin naklettigine gore, araplar arasmda dart c;e§it ni
kah §ekli vard1 : ((Normal olarak bugiinkii gibi nikah. Bir adam birinin 
k1z1 veya evladllg1 ile ni§anlamr, mehrini Cider ve evlenirdi. ikinci tiir 
nikahlanma. da §oyle idi : Bir ki§inin kans1 adetten temizlenince o 
kimse kansma; falancaya var ve ondan ha.mile kal, derdi. Ve o ki§i bir 
daha kansma hie; yakla§mazdL Kadmm hamile oldugu anla§Ihnca, adam 
i.ster.se kansma tekrar yakla§IrdL Daha c;ok c;ocugun soylu olmas1 ic;in 
boyle yap1hrd1 ki buna ((istibda)) nikah1 ad1 verilirdi. Bir ba§ka nikah 
§ekli de §Ciyle idi : On ki§iden a~ag1 olmamak iizere bir grup birle§erek 
bir kadmm yanma vanrlar ve hepsi onunla miinasebette bulunurlardL 
~ayet kadm hamile kahrsa, c;-ocugun dogumundan birkac; giin sonra, 
kadm o on ki§iye haber yollard1. ic;lerinden hie; birisi gelmemezlik ede
mezdi. Hepsi biraraya gelince kadm, falanca c;ocuk senindir, derdi ve on 
ki§iden begendigi ki§iye c;ocugunu verirdi. Bu adam o c;ocugu alma
mazhk edemezdi. Ve nihayet dordiincii bir nikah §ekli de §byle idi : 
Birc;ok ki§i toplanarak bir kadmm yanma vanrlard1 ve kadm gelenler
den hi~ birini geri ~evirmezdi. Umuma ait olan bu kadmlar kapllanmn 
iizerine bir i§aret c;ekerlerdi. Kadm hamile kahp dogum yapmca biitiin 
erkekler gelip ba§ma toplamr ve <;ocugun babasm1 tesbit i<;in bir yetkili 
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(ehl-i vukUf) se~erlerdi. Qocuk ehl-i vukufun tesbit ettigi ki§iye verilir 
ve onun ad1yla amhrd1. Teslim edilen §ahis ~ocugu kabul etmekten ka
~mamazdL» (Buhari, Kitab el-Nikah, VI, 132- 133). 

Kumar son derece yaygmd1. Hatta mallanyla birlikte kadmlanm 
kumara verenler bulunuyordu. Faiz son derece yaygmd1 ve toplumda 
ticaret faiz esasma dayamyordu. Faiz, parada katlanma ve hayvanlarda 
Ya§ hesabma gore olurdu. (Taheri, Tefsir, IV, 59). i~ki ve fal da ~ok 
yaygmd1. 

Her kabilenin ozel bir putu vardi. «Ensab» ad1 verilen putlar, toplu 
mahallerde bulunmayan, ancak ferdler tarafmdan dikilen ta§lart:lan olu
§Uyordu. (ibn el-Kelbi, Kitab el-Asnam, 33). Bir adam yolculuga ~1k1p 
herhangi bir yerde konakladrgr zaman, yerden dort ta§ ahr, en duzgu
nunu se~erek kendine ilah edinirt:li. Diger u~unu ise tenceresinin altma 
koyard1. Gidecegi zaman se9tigi ta§lar oldugu yerde kahrd1. (ibn el
Kelbi, Kitab el-Asnam, 44). Belirgin bir ahiret inaner yoktu. Melekle
rin, Allah'm krzlan oldugunu kabul ediyorlardi. 

Kabilecilik oylesine yerle§mi§ idi ki, cdster zalim olsun, ister maz
him olsun» herkes kendi kabHesinden olana yardrm ediyordu. Kabileler 
aras1 sava§lar uzun ylllar devam edip gidiyordu. Nitekim ((Eyyam'Ul 
-Arab» adrm alan destani metinler, bu kabile sava§larmm kahramanhk
larrm anlatryordu. Bu ismi alan u~ buyiik sava§ ohnu§tu. 

a - Yevm el-Buas: Ficar harbi de denilen bu sava§, Medine'deki 
E~s ve Hazre~ kabilesi arasmda ve dart danem olarak uzun sure devam 
etmi§tir. 

b - Yevm el-Bessus : V. asrm sonlarma dogru me§hur Arap ka
bilelerinden Benu Bekr ile Benu Taglib arasmda cereyan etmi~tir. Krs
sat'UI-Zir adh halk destamnda anlatllan bu sava§ ((Bessusl) adh ka
dma ait bir di~i devenin yaralanmasr sonucu <;Ikmi§ ve kirk yrl sur
mti§ttir. 

c - Yevm ed-Dahis v'el-Gabra : Bu ~atr§ma Abes ka'oilesi reisine 
ait Dahis isimli bir at ile, Zubyan kabilesi reisine ait Gabra isimli atm 
yan§masi s1rasmda, Ziibyani'lerin rakiblerine haksrzhk etmeleri iize
rine ~Ikmi§tlr. Bu sava~ta me§hur halk §airi Antere ibn ~eddad (522-
615) §iirleri ve silahryla iin ka·zanmi§tlr. Sava§, islamiyet'in geli~ine de
gin siirmii§tiir. (P. Hitti, Siyasi ve Ktiltiirel islam Tarihi, I, 134- 136). 

Araplar i~in miikemmel insan olmanm ii9 §artr vardr : Belagat, 
ok~ul uk ve a ta binmek. 

Sosyal yap1 itibarryla Araplarm insanhk ortak camiasma verebile
cekleri hemen hemen hi~ bir evrensel degerleri yoktu. 

Tarihi alt yap1 bak1mmdan da Arap cemiyeti son derece yetersiz 
idi. Araplar, tarih sahnesinde ~ok ge~ zamanlarda goriinmeye ba§la-
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m1~lar ve islam oncesinde, yanmadarun d1~ma ula~abilen bir varhk 
gb.sterememi~lerdir. Devlet kurma siireci araplarda ~ok ge~ zamana 

...rastlar. Nerde ise tarihte soz sahibi olan devletler kurulur, y1k1hr ve 
ancak arhplar o y1kll1~ doneminde devlet kurma siirecine girerler. Bh~ 
da yanmadamn dar s1mrlan di~ma asla <;Ikamaz . 

. ~oyle ki; Araplar genellikle Arab-I Baide (Ad, Semud, Tasm ve Cedis 
kavimleri gibi yokolup gitmi~ araplar) ve Arab-I Bakiye (varhklanm de
vam · ettiren araplar) diye ikiye aynhrlar. Arab-I Bakiye de ikiye ay
nhr: 

a - Arab-I Aribe. Bunlar, Yemen'de y~ayan Giiney arapland1r. 
Tevrat'ta Joktan diye ge!;!en Kahtani'ler bu gruba girer. 

b - Arab-I Miista'ribe. Hz. ismail'in soyundan gelen, Admin ka
nahyla Rasulullah'a ula§an Kuzey araplandir. Bunlar Hicaz, Necid, 
Palmyra ve Nabt'ta ya~ayan Nizari'ler ve Maadilerdir. 

Yanmadarun tarihinde ilk devletle~me siirecine Giiney Arabistan'
da rastlamyor. Giiney Arabistan'da Main veya Maan devleti ad1 verilen 
M.b. 1400-650 yillan arasmda y~ad1g1 samlan kii~iik bir devlet kurul
mu~tur. Daha sonra yine aym bolgede ba"?kenti Ma'rib olan Saba dev
leti kurulmu~tur. (M.O. V. - M.O. II. as1r) Hz. Siileyman ile ili§kisinden 
Tevrat'ta bah.sedilen Saba melikesi Belkis bu devlet}.n krali<;esi idi. 
Keza Habe§istan'a bu ad1 veren «Habasatn kavminin de bu devletin 
mensubu oldugu samlmaktadir. Bilahere Giiney Arabistan'da Himyeri 
devleti kurulmu~tur. (M.O. II.- M. 525)_. Me~h(lr Zu Nuvas isimli devlet 
adammm H1ristiyan Habe§'liler ile miicadelesi destanlara konu olmm~
tur. Keza Fil ordusumin komutam olan Ebrehe el-E§rem · (Dudag1 ya
nk Ebrehe) San'a'da Kiilleys tapmagmi yaptlrarak, araplarm Mekke'yi 
birakip oraya gelmelerini istemi§, bunu ba§aramaymca iinlii, fillerle 
donatllnn§ ordulanyla Mekke'ye saldi;rml§tlr. Seyf ibn Zi Yezn de Giiney 
Arabistan'da Habe§'lilere kar~I iran'hlarm destegiyle ba§kald1rm1§ ve 
neticede Gtiney Arabistan 629 da miisltimanlar tarafmdan fetnedilene 
degin bir iran eyaleti haline donti~mti~ttir. 

Kuzey Arabistan'da devletle~me stireci ise daha ge<; zamanlara 
rastla_maktadir. Nabati Kralllgi (M.O. IV. asnn sonlan) Akabe korfezi
nin kuzeyindeki Petra kentini ba~kent yapmi§ bilahere Roma impa

. .I:atcrtl-·Trianus tarafmdan yikllmi~tJr. Tedmiir devleti (I. As1r) ise kral 
Uzeyne (Edentus) ile kansi Zenobya (Zeyneb-Zennube) ile ~ohret bul
mu~tur. Uzeyne, iran ile sava~arak ba§kent Medain (Kt.esiphon) i zab
etmi~ ancak, kansmm hilesi sonucu oldiiriilmti~ttir. imparatori~e olan 

. Zenobia Misir'I Roma'hlarm elinden alm1~ bilahere Roma ordulan tara
fmdan esir edilerek devleti yikllml§tlr (274). Kuzey Arabistan'da ku-

Tefsir, C. VII ~'. 233 
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rulan devletlerden birisi de Gassani devletidir. (III. As1r) Kom~ulanyla 
iyi ili~kiler kuran bu devletin i.inlu hi.iki.imdan Haris, Bizans impara
torlan tarafmdan Basileus unvam ile taltif edilmi~tir. 613 te iran'hlar 
tarafmdan y1k1lm1§tlr. Lahmi (Hire) devleti ise (III. As1r ortalan) Hire'
de kurulmu§ ve Halid ibn Velid tarafmdan yikllm1~t1r. (633) (Ki.ic;i.ik 
islam Ansiklopedisi, Arabistan maddesi). Bu devletlerde yonetim bic;imi 
mutlak monar§i idi, kralhk ve kabile reisligi verasetle intikal ederdi. 

K1yaslanacak olursa araplar, tarihi altyap1 bak1mmdan da son de
rece zay1ftllar. Nitekim devletle~me si.ireci Babil'de (M.O. 4500-728), 
M1s1r'da (M.O. 4400- 525), israilogullan'nda (M.O. 2300), Hitit'lerde 
(M.b . 2000- 546), Fenikeliler'de (M.O. 1600- 800), Asurlular'da (M.O. 
1830- 535), iran'da (¥.0. 900), Hindistan'da (M.O. 900), Yunanistan'
da (M.O. 900- 146), <;in'lilerde (M.O. 3341), Japonlar'da (M.O. 1200) 
ve Ti.irk'lerde (M.O. 220) y1llarmda ba~lami~tJr. Buna kar~Ihk bu dev
letlerin birc;ogu, di.inyamn bi.iyiik bir kesiminde, hakimiyetlerini uzun 
as1rlar si.irdi.irmi.i§ler ve parlak medeni geli§melere katk1da bulunmu!?
lardlr. 

Ki.ilti.ir bak1mmdan da islam oncesi araplann insanhga takdim ede
cekleri bir~ey yoktu. Yazmm geli§medigi, dolay1s1yla okuma yazma bil
meyen -Kur'an'm ta'biriyle i.immi- bu toplumda ki.ilti.irel bak1mdan 
evrensel etkinlikler goze c;arpmaz. Be§eri ki.ilti.ir varhgmm en onemli 
sahas1 alan gi.izel san'atlar alanmda edebiyat miistesna hemen hemen 
hie; bir geli§me gori.ilmez. Kahc1 ve abidevi <;apta bir mi'mari eser go
ri.ilmedigi gibi, musiki, resim ve heykel dallannda <;ok c1llz ve sadece 
c;Ol insanmm ilkelliklerini yans1tan verimlerin d1~mda, san'at degerini 
haiz eserler yoktur. Yazmm t-e~ekki.ili.i c;ok geG zamanlara rastlad1g1 
ic;in si.isleme ve hat san'atl da geli~me kaydetmemi~tir . 

Edebiyat sahasma gelince, islam oncesi Arap toplumunda yaz1h 
edebiyat mahsulleri hemen hemen yak gibidir. Bugiin kar~1m1zda du
ran eserler ise islam sonras1 donemlerde yaz1ya aktanlm1~ , oral (simai) 
mahsullerdir. Hikmetli sozler ve darb-i meseller halindeki halk edebiya
tmm me§hur isimleri Eksem ibn Sayfi, Hacib ibn Ziirare ve Huss'un 
klZl Hind, islam'm geli~inden onceki yakm donemlerde ya§ami~lardl. 
Halbuki aym donemlerde di.inya edebiyatmm klasikleri iiri.inlerini vereli 
as1rlar olmu§tu. 

Araplarda edebiyatm geli§en tek <;lah §iirdir. Araplar her ~aire 

§iirini ilham eden ve f1s1ldayan bir cin oldugunu ve §airin o cin ile 
doEtluk kurdugunu kabul ediyorlardL Panaytrlarda, y1lhk toplantllar
da dini ve milli gi.inlerde §iirlerini okuyan §air, Arap insam ic;in gaybm 
habercisi veya kahin gibi ldi. <;oli.in. bitmez ti.ikenmez ufuklan ic;inde 
yol alan, hayvamm otlatan bir bedevi i<;in. zengin bir yap1ya sahip olan 
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Arap dili, ifade edilmez bir hazine say1hrd1. Bu zengin dilin en iyi yo
rum vas1tas1 ise §iirdi. ~iirin geli§me tarihi de c;ok eskilere varmaz. Bi
lah8re Emeviler devrinde derlenip yaz1ll hale getirilen cahiliyyet devri 
§iirinin en eski mahsulleri ancak 500 y1ll civarma kadar iner. Yukarda 
zikredilen Bessus sava§I emasmda Miihelhil (ol. 531) kasideleriyle kav
mini harekete gec;irmi§ti. Yine bu donemde muallakat ad1 verilen ask1 
~iirleri ortaya Gikm1§tlr. Nitekim Taif yakmlarmdaki Nahle mevkiinde 
kurulan Uka~. Mecenne ve Zii'l-Mecaz panay1rlarmda toplanan halk 
huzurunda tertib edilen §iir yan§lan esnasmda birinci gelen §iirler 
Ka'be'nin duvanna as1larak halka te~hir ediliyordu. Ve gene; olsun, ya§ll 
olwn biitiin araplar birinci gelen bu &iirleri okumaktan sonsuz haz du
yuyorlardl. Bu yan§mada birinci gelen §iirler arasmda, daha sonra 
,,Muallakat-1 Seb'a» ad1 verilecek olan yecli ask1 ~airlerinin (imn'iil 
Kays cl. 540) , Tarafa, Ziiheyr, Lebid, t"l.mr ibn Ktilsum, Antere (bl. 615), 
Nabiga el-Ziibyani bazan da Haris ve A'§a'nm ad1 gec;er) gibi cahiliyye 
devrinin iinlii isimleri bulunuyordu. Muallakat, daha sonralan Emeviler 
devrinde Mufaddal ed-Dabbi tarafmdan (ol. 786) el-Mufaddaliyyat isim
li e.serde toplanmi§tlr. Klasik devir Arap §iirinin ba§hca konulan, medh 
(ovme), fahr (oviinme), mersiye (ag1t), Risa (ag1t soyleme), hica (hic
vetme), nasib, tegazziil, te§ebbiib (kadm ve a§k §iirleri), i'tizar ( jziir 
dileme), isti't:lf (§efkat dileme), vasf (niteleme), te§bih (benzetme). ha
ma~e (yigitlik ve kahramanhk), rniilah (hafif §iirler) ve lehv (eglence) 
gibi konuhrdl. Bu konular, c;ogunlukla dar c;ol hayatmm c;erc;evesiuin 
di§lll:l ta~mayacak §ekilde anlat1llyordu. Sevgilinin yurdundan goc;me
si, sevgiliye ifade edilen duygular, sevgilinin kabilesinin kahramanhg1, 
sevgilinin bineginin - genellikle deve ve at- · tasviri, c;olde konl;lklama 
yeri, sevgilinin c;adm ve nihayet konak yerinden goc;etmi§ alan sevgili
nin kabilesinden arta kalan ocak vs. gibi §eylerin tasvirinden ibaret alan 
bu §iir, hie; bir zaman ic;in evrensel boyutlara ula§amaml§tlr. islam ge
linceye kadar da, yanmadamn sm1rlanmn dl§mda okunup ezberlen
mi§ degildi. Ancak islam'm geli~inden sonra, onu getiren kavmin mall 
olan bu eserler yanmadanm di§ma ta§abilmi§tir. 

islam oncesi Arap cemiyetinin geli§mi§ oldugu yegane saha alan 
edebiyatm durumu bu idi. Ancak konulannm di§mda bu edebiyatm 
inkan imkans1z bir hususiyeti vard1 ki bu da c;ok zengin bir yap1ya sa
hip alan Arap dilinin k1vrakhg1 ve zenginligiydi. i.~te Arap insamna 
edebiyat zevkini bu zengin dil veriyordu. Konusu son derece zay1f, fa
kat lisani cephesi fevkalade iistiin olan bu edebiyata islam aym za
manda Kur'an-1 Kerim ile zengin bir muhteva kazand1rm1§tlr. 

Geli§mesini islam'dan onceki iki asnn otesine ipdiremeyen ~iir 
sau'at1 ile de araplar islam'dan once insanhga takdtm edecek bir hazi
neye sahip degillerdi. 
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Nihayet son onemli faktor olan insan unsuru baklmmdan da islam 
c ,c 'Si Araplar bir varllk gosterememi§lerdi. Arap insaru, §'ahsi kabili
yeti itibariyle hi<; hir konunun derinligine inecek <_;:apta degildi. }\abile 
taassubu ile dolu olan bu topluluk, kabilesiyle iftihar etmenin ve gos
teri§ i<;in camm vermenin otesinde ne teknik bak1mdan, ne de nazari 
ilimler yoniinden dikkat <;ekici bir yetenek gosterebilmi§tir. insan ze
kasmm en onemli ifadelerinden , birisi olan felsefe dalmda varhk gos
termemi§lerdi. Nitekim bu husus~ ~ehristani §oyle ifade ediyor : «Arap 
hakimleri c;ok az bir topluluktur. Hikmetlerinin c;ogu da dii§iince bo§
luklanndan ve tabiat bozuklugundan ibarettir.)) (el-Milel ve'n-Nihal, . 
II, 60). '. . 

Arap ins.ammn bu konudaki yetersi•zligini Ahmed Emin de §i::iyle 
belirtiyor : «Arap insam, kainata umumi ve evrensel olarak bakmami§
tir : .. Bilakis o, <;evresine gi::iz atarken, hayranhg1m te'min eden bir 
manzara gi::irecek olursa harekete ge}erek, i<;inden bir veya birka<; m1sra, 
veya ctarb-1 mesel veya hikrriet ctolu soz CO!?Uverir ... 0 manzaramn derin
liklerine inmek, temellerini ve mahiyetini inceden iflceye degerlendirip 
ona kapsaml1 bi<;imde bakmak ise Arap zekas1 ile uyu§mayan bir §ey
dir. Bupun da otesinde o, bir§eye bakarken o §eyi derinligine dii§iine
rek ku§atmaz. Sadece hayranhgm1 tahrik edecek ozel noktalan iizerin
de durur.» (A. Emin Fecr'iil-islam, 41 - 42). 

ilmi ve teknik alanda ise jli<; bir varhk gostermemi§lerdir. Ancak 
bazl astrolojik ve astronomik bilgilere sahip bulunuyorlardl ki bunlar 
0 giiniin diinyasmda bilinenlere nisbetle bir hi<; mesabesindeydi. 

Gi::iriiluyor · ki; islam oncesi Arap toplumu ve insam, <;agmda ya§a
nan hayat tarzmdan habersiz, di§mdaki diinya ile boy ol<;ii§emeyecek 
derecede geri ve hie; bir alanda ba§an gosterememi§ bir toplumdu. i§te 
islam bu tophhnu ald1, kendi i::izel egitim sistemiyle terbiye ederek ci
hamn en hareketli ka vimlerinden, en bilgin ve en medeni toplumlann
dan biri haline getirdi. Bu gelinen nokta neydi ve bu geli§in s1rn nerede 
sakhyd1? 

Bu geli§menin s1rn, Rasulullah'm getirmi§ oldugu sistemin ana 
ka:Ynagmda; Kur'an'da sakhyd1 ve Allah'm Rasulii bu insanlarm iize. 
rine zaman zaman §efkatla, zaman zaman ibret dolu dersler, ogiitler ve
rerek egilmi§ ve onlan cihamn en se<;kin insanlan durumuna getir
mi§ti. Ummetine kar§I boylesine ozenli davr'anan peygamberin getirdigi 
risaletin onemini iyice kavraml§ olan ashab1; onun oldiigii giin deh-

" §ete kapllarak ((Muhammed oldii» diyenleri reddetmi§, hatta Hz. Orner 
gibi bazllan da ((Muhammed oldii diyenleri bu kihc1mla i::ildiiriiriim» di
yerek . kar§I <;Ikml§ ama bu <;Iplak ger<_;:egi de Kur'an'm buyrugunu ha
tlrlayarak kabul etmi§lerdir. 
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i§te kendi aralanndan c;:1kan peygamberin Arap insanma ve daha 
sonra tUm insanhga kazand1rd1g1 bu degerler, §U kadar as1r sonra bile 
ttim ihti§amiyla gozler ontindedir. (Bekir Karhga, islam Dti§tincesine 
Giri§, 50 - 60; Basilmami§ Ders Notlan), 

islam'm Dogdugu Zaman Diinya :M:illetlerinin Durumu : 
Yukarda islam'm -dolaYJSiyla .islam dti§tincesinin- - dogu§u sira

smdaki Arabistan ve Arap toplumunun durumunu gozden gec;:irdik. 
Acaba o zaman diinyanm diger milletleri dti§tince, killttir ve medeniyet 
alamnda hl;Ulgi noktada bulunuyorlard1? 

islam oncesi dtinyanm durumu Arabistan'dan hemen hemen fark
SIZdl. Dtinyadaki killttirel duvgunluk her yanda etkinligini stirdtirtiyor
du. Kocami§ iki killttir bolgesi Bizans ile iran hie;: bir yeni fikir getirmi
yordu insanhk alemine. Uzak Dogu'da yeni bir fikir l§Igl yanmad1g1 gibi, 
ne Kuzeyde ne de Gtineyde insanhga bir kurtulu§ ufku gosterecek c;:ap
ta bir fikir me§'alesi yanm1yordu. En uzak dogudan Batlya dogru ge
lindiginde milletlerin ve devletlerin durumu k1saca §byleydi : 

a - <;in : M.O. 1450- 1050 YJllan arasmda Shang-sillalesinin haki
miyyeti ile tarihte btiytik bir devlet kuran <;in'de; bilahere, M.O. 1050 
- 242 ylllan arasmda Chou stilalesi iktidan ele gec;:irdi. 

Qin'de M.O. 551-479 Jillan arasrqda ya§ami§ olan Konfi_!c;:ytis 
(Kung-Fu-Tseu) <;in toplumunu uzun as1rlar etkileyecek olan fikir sis
temini kurar. Aym donemlerde ya§ayan Lao-tse'nin Taoizm'i, Hindis
tan'dan gelml§ olan Budizm'in etkisiyle kaybolmaya ba§lar. 220 - 589 
Jillan <;in tarihinin parc;:alanma donemidir. Bu devirde pek c;:ok dev
letc;ikler kurulur ve dag1hr. Nihayet 580 y1llan civannda Sui devleti 
<;in'e hakim olur. Ve bu donemde <;in'de Budizm mtiessesele§ir, Budist 
tapmaklar1 bir nevi bankerlik kurumlan haline g·elir. <;in'in ekonomik 
hayatmda faizle muamele goren Budist rahihlerin etkisi fazla olur. 
(Wolfram Eberhard, <;in Tarihi, 189). 

<;in ile yakm ili§ki ic;:erisinde bulunmami§ olan Arap Yanmadas1 
sakinleri, Qin'in eski ve koklti bir tarihinin bulundugundan haberdar 
olmahQ.Irlar ki, Rasul.ullah : «ilim Qinde de olsa araym» buyurmu§tur. 
M. Hamidullah'a gore Hz. Peygamber, Umman'a yapt1g1 ticari seya
hatta Qin'lilere rastlami§tlr. (islam Pe~amberi, I , 20). 

b - Japonya : Japonlann dtinya politikasmda gortinmeye ba§la
diklan donem tarihin c;:ok gee; bir devrine rastlamaktadir. Gtine§ tann
c;asmm soyundan geldiklerini bildiren Japon rivayetlerine gore, Jimmo 
-Tenno (Mikado) M.O. 660 da imparator olur ve ilk japon devletini 
.~Curar. Daha sonra bu milletin ktilttirel .hayatl hakkmda fazla bilgiye 
astlanmaz. Qin'li seyyahlarm gtinltiklerinden bilgi edinilmektedir. 250 

YJhnda Yamato devleti kurulur. Bu devlet IV. ytizy1lda Budizm'i res-
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men kabul eder ve ooylece Rasulullah'm yeti§tigi donemde Budist kUl~ 
tur Japonya'ya ha.kim olur. (Wolfram Eberhard, Uzak Dogu Tarihi, 
37- 38, Ankara, 1957). 

c - Hindistan : Miladdan once yakla§Ik 900 ytllarmda Ari 1rka 
mensub olanlar, bugunku Hindistan'a gelip yerle§mi§lerdi. Aryaniler 
kast sistemi ile dart smtfa ayrtlmi§lardi. Bu struflardan birinden dige
rine ge<;i§ olmazd1 : 

1 - Brahmanlar (rahibler) 
2 - K!asitaryalar (prensler ve askerler) 
3 - Vasiaslar (<;ift<;iler ve hayvanctlar) 
4 - Qudralar (i§<;iler ve koleler) 
Ari 1rka mensub olmayanlar ise bu kast sisteminin dt§mda ve daha 

a§ag1 bir merteb'ede bulunuyorlardL 
M.O. 560 ytlmda Gottama Buddha di.inyaya gelir ve Hind'li insamn 

tabiat kar§Ismdaki zaaf ve aczini bir nevi i<;e donii§le ve ger<;eklerden 
kagt§la telafi etmeye <;ah§Ir. Aym donemlerde Jainizmin kurucusu olan 
Jina (M.O. 540) da dunyaya gelir. Daha sonra M. 0. 400 y11I dolayla
nnda Hindis.tan'da Magada devleti kurulur. M.O. 327 ytlmda Yunanh 
iskender Hindistan'I zabtederek iilkesine katar. iskender'in <;ekilme
sinden bir sure sonra ise M.O. 298 Morya devleti kurulur. M.O. 155 yi
lmda da Saka turkleri Hiridistan'a hakim olurlar. 308 y1h civannda 
Gupta devleti Hind birligini yeniden kurar ve 455 de dagthr. Nihayet 
450 de Eptalidler Hindistan'da iktidan ele ge<;irirler. 

Hindistan'da Htristiyanllga benzer bir u<;lu ilah sistemi (trimurti) 
hakim idi. 

1 - Brahma (yaratlcl tann) 
2 - Vi§nu-Kri§na (koruyucu tann) 
3 - ~iva (yokedici ve yenileyici tann) 
Putlar kolleksiyonunu and1ran Hind Budizrninde bir zaman geldi 

ki putlarm say1s1 400 milyona ula§tL (M. Hamidullah, islam Peygam
beri, I, 20). 

Rasulullah'm geldigi donemden ktsa bir sure sonra Budizm Hin
distan'dan tamamen kovulacakttr. Miladi 606 y1lmda Kuzey Hindistan, 
Sanekar kralmm oglu olan Har§ tarafmdan ele ge<;irildi. Har§ impara
torlugunu Gi.ineye dogru geni§letti. K1sa bir sure sonra yenildi ve boy
Ieee Hindistan'da tam bir anar§i hukum surmeye ba§ladt ve uzun y1llar 
daha gu<;lu bir devlet kurulmadL (Y .. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, 
I, 41 - 121, Ankara,1946). 

d - Turkler : Tarihi miladdan once ikinci binlere kadar uzanan 
tiirklerin tarih sahnesinde belirmesi bir hayli ge<; donemlere rastlar. 
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M.O. 1050- 242 y1llan arasmda Qin'de hukum surmu§ olan Qhou hfme
danmm Turk oldugu baz1 kaynaklarca L>elirtilmektedir. 

Turk milletinin devletle§me surecine ge\!i§i, M.O. 220 y1llannda 
Teoman Yabgu tarafmdan kurulan Hnn devleti ile olur. M.O. 48 yihn
da Turk devleti, Dogu ve Bat! olmak uzere ikiye aynllr. 216 - 394 y1llan 
arasmda Siyenpiler (Tabga:;lar), 394- 552 ylllan arasmda Avarlar, 
552- 745 y1llan arasmda da GoktUrkler hakim olurlar. 552 ythnda 
Goktllrk Hakam Bumin Kagan impa!'ator olmu§ ve ondan sonra 12 
kagan iktidara gelmi§tir. Rasulullah'm geldigi devirde GoktUrk devleti 
Dogu ve Batt kaganlan tarafmdan yonetiliyordu. ancak etkin bir rol 
oynayam1yordu. 

e - iran : M.O. 2750- 540 y1llan arasmda bugunku iran'da Elam
hlar hakim bulunuyordu. Ba§kentleri Sus kenti olan Elamlllar ilkin 
Akad, sonra Asur, soma da Pers imparatorlugunun egemenligi altma 
girmi§lerdir. Daha scnra M.O. 708 de bu bblgede Medler hakim olmu~
lardir. 153 yll bu devletin hakimiyetinden sonra M.d. 555'te Kirus'un. 
buyuk babasm1 esir etmesi ~onucunda Pers imparatorlugu kurulmu~tur. 
Ahmenidler denilen bu hanedamn kurucusu olan Kirus, 546 da Lidya 
rtevletini, 539 da BabiJ'i alarak , imparatorlugunu butlinuyle iran, Afga
nistan, Kuzey Hindi.stan, Belu::istan, Guneybat1 Turkistan, Mezopotam
ya, Ku~,;uk A.sya, Suriye, Lubnan, K1bns, Filistin ve Giiney Kafkasya'ya 
kadar geni§letmi~tir. Onun yerine geGen oglu Kambiz, M1s1r ve Bat1 
Libya'y1 da imparatorluguna kat.1m~tn· . M.O. 521 y1lmda DarayawuG 
diye bilinen me~hur Dara (Yunanca Darius) bu geni~ imparatorluga , 
Trakya, Makec10nya, Bat1 Karadeni?. layilan, Sind, Pencap ve Orta 
Asya'da buyuk bir toprak pan;asm1 ekleyerek doguda Qin ile kom~u 
yapmi§tlr. 

Buyuk iskender'in Asya seferine <;lkmas1yla Pers imparatorluguna 
bir sure ara verilir. iskender M.O. 3:31 de Gavgamela ve Arbela (Erbil) 
da III. Dara'nm ordulanm dag1tlr. 330 da Ekteban'a (Hemeclan) girerek 
Pers imparatorluguna son verir. Ancak iskender f1rtmasmm dinmesin
den wnra M.O. 249 da Arsakiler ( Partlar) yeniden iran devletini ku
rarlar ve 475 yil boyunca iran'1 yonetirler. M.S. 226 rta Arsakilerin ye
rini Sasaniler ahrlar. Ba~kentleri Ktesiphon IMedain) idi. Zerdii~t di
nine mensub olup, Pehlevi farsGaSJ konu§urlardi. ilk imparator I. Er
de§ir'dir. Sasaniler Roma imparatorluguyla siirekli mucadele ettiler. 

Rasulullah'm geldigi dbnemde I. Husrev Enu§irwan (531 - 579) 
(islam kaynaklarmda NU.!?ireva.n-l Actil diye ge;:er.) imparator bulunu
yordu. Bu imparator iran'm hududlanm, Kiic;tik Asya ve Yemen'e ka 
dar geni~lettL Bunun yerine ge;:en oglu Hiirmtiz Ttirkzad ( 579 - 589 J 

Turk anadan dogma idi. Onun yerine gec;en II. Htisrev Pervi7 ( 589 - 628 l 
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Rasulullah'm devrinde impatator idi. Bu donemde Bizans ile iran ara
smda Dogu Akdeniz ve Anadolu'da biiyiik miicadeleler oluyordu. Aym ' 
devirde giineyde bir volkan gibi geni§leyen islami hareketten habersiz 

· iki biiyiik devlet birbiriyle toprak miicadelesi i~inde idiler. · 617 yllmda 
Uskudar'a kadar olan araziyi alan irau'hlar Bizans imparatorlugunun 
ba§kentinin kai'§I kiYilarma yerle§tiler .. 626 da Kad1koy'ii ald1lar. Muh
te§em Sasani imparatorlugu kendini :mahvedecek tehlikeyi sezmeksi
zin, Bogazlara hakim olmanm sevin<; sarhO§lugu ic;indeydi. Nihayet 
642 de III. Yezdigerd islam ordulan birafmdan Nihavend meydan mu
harebesinde yenilerek 651 kas1mmda Oldiiriildii. K1z1 Bibi ~ehr-Banu 
Hz. Hfrseyin ile evlendi. 

Rasulullah'm geldigi esnada ger~ekteri yeryiiziiniin iki super dev
letinden birincisi olan iran, Zerdi.i§lt dinine mensub ve Mazdeizm'in ha
kimiyeti altmda idi. Mazdek'e gore kadmlar ve miilk e§it olara:k payla
~Ilmahydi. isteyen isteyen kadmla birlikte olabilirdi. Hatta imparato
ril(e bile herkesin birle§me vas1tas1 olabilirdi. (Bkz, M. ~emseddih Gii
naltay, iran Tarihi, I - II, istanbul, 1947) . 

f - Ha~istan: Habe§istan'm halki aslen Arabistan'dan buraya 
go~ etmi§ kavimlerdendi. D-alla sonra Habe§istan Hiristiyanli~ kabul 
ederek, K1bti kilisesine bagland1. Ve muhtelif def'alar Arabistail'a hu~ 
cum edip burayi hakimiyetleri altma ald1lar. Habe§ imparatorlarma 
«Neca§in denirdi (Negus). Arabista~'I ele gec;iren Habe§'liler buraya 
uml1mi bir vali atadllar. Bu idare boylece devam edip gitti. Nihayet 
Rasulullah'm geldigi s1ralarda Arabistan umumi valisi Aryat, Ebrehe 
isimli bir kumandan tarafip.dan oldi.iriildi.i. Habe§ imparatoru durumu 

· di.izeltmek ic;in Ebrehe'yi Arabis:tan umumi vruisi olarak atadi. 570 
YJ.lmda fillerle donatllmi§ ordusuyla birlikte Ka'be'yi y1kmaya tevessiil 
etti ise de Ebabh ku§larmm attlklan ta§lar sonucu maglub olarak geri 
dondu. 

g - Bizans : Roma devletinin dogu b6liimii, daha sonra Bizans 
adm1 alrm§tlr ki araplar buna «Rumiyye» diyorlardl. Roma devleti 
M.6. 216 plmda Roma . Cumhuriyetl ile Makedonya Kra111g,. arasmda.. 
11 yll devam eden I. Makectonya sava§I ile varhg,.m gO.stermeye ba§lar .... 
Roma M.O. I. yi.izy1lda Akdenizi bir gol haline getirdigi gibi DOgu'da 
Anadolu'yu Flrat'a kadar alarak iran He · Sintrda§ olur. 395 Jllmda im
parator :Siiyiik Theodosius imparatorlugunu Dogu ve Bartl olmak iizere 
ikiye ooler. :Dogu Roma'mn ba§kenti Konstantinopolis, Bat1 Roma'mn 
ba§kenti de Roma olur. imparator ~onstantinus, 313 .... yllmda Hu-isti
yanhgi me§ru' din olarak. tamr ve bilahere Biiyiik Theodosius 379 da 
devletin resmi dini haline getirir. Theodosius'un buyiik oglu Arcadius · 
Dogu Roma i~pa:ratoru olarak istanbul'da, Honorius ise Bwt_1 Roma 
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imparatoru olarak Roma'da babalannm yerine ge~erler. Ancak Bah 
Roma, 80 )'11 sonra 476 · da )'lkthr. Boylece Do~u Roma imparatorlan 
tek ba§lanna Roma imparatoru olarak devam ederler. Charlamagne'riin 
800 yllmda kendini Batt Roma imparatoru ilan etmesine degin .durum 
boyledir. SayiSl 72 olan Roma imparatorlannm 40 1 oldiirillmek sure
tiyle tahtl terketmi§lerdir. 

Dogu Roma, 395 ten 1453 e, Fatih'in !stanbul'u fethine kadar de
vam eder. Resmi dili latince olan Bizans'ta bilahere VI. yiiiyllm sonun
da resmi dil Yunanca olmu~ur. Ekonomik baklmdan gayet miireffeh 
ya~yan Bizans 1071 Malazgirt yenilgisiyle bu etkinli~ini yitinni§tir. 

Rasulullah'm bi'seti esnasmda Bizans'ta Latin astlh Mauricius ha
nedanmdan I. Mauricius (582- 602), Grek astlh Phocas hanedanmdan 
I. Phocas (602- 610) ve Enneni astlh Heraclius hanedanmdan I. He
raclius (610- 641) iktidarda bulunuyordu. Siirekli !ran'la sava§an Bi
zans, zam~n zaman Ira.n'a kar§l m~lub olmu§tur. Nitekim Hicretin 6. 
}'llmda Ninova'da iran'hlan yenilgiye u~ratmi§lardl. Bu Strada diinya
run birinci super devleti olan Bizans, 641 e dogru Suriye, Filistin, Mlstr 
gibi en biiyiik eya.Ietlerini miisliimanlam kapt1rd1. 

Fikri ve siyasi herciimer~ ic;erisinde bulunan Bizans da insanhga 
taze kan verecek bir ruha sahip bulunmuyordu. 

GOriiliiyor ki; Miladm yedinci asrmda insanhk, diinyarun her tara
fmda dinamizmini yitinni§, ya§h bir organizmaya benziyordu. insan
Iik, oDganizmaya canhhk verecek bir kurtanciyt beklemekte son derece 
hakhydl. Qiinkii E".urtulU§u beklemekten b3.§ka bir§ey yapam1yordu. 
Beklenen kurtanc1, diinyanm en iicra ko§esinden ~1kt1. ilkel bir top
lumda yeni bir dinamizm insanhga yepyeni iimidleriil ufkunu a~tl. 

Rasulullah'm dogdugu diinyayt Mehmed Akif bize §Oyle tasvir et-
mektedir: 

Ondo:rt as1r evvel yine bir bOyle geceydi, . 
Kumdan; aytn ondordii, bir oksiiz ~1k1verdi! 
Lakin, o ne hiisrand1 ki: hissetmedi gozler; 
Krac; bin senedir, halbuki, bekle§medelerdi! 
Nereden gorecekler? Goreme1Jerdi tabii : 
Bir kerre, zuhur ettigi c;ol en sa.pa yerdi! 
Bir kerre de, ma'mure-i diinya, o zamanlar, 
Buhranlar ic;indeydi, bugiinden de beterdi. 
Strtlanlan 'gec;mi§ti be§er ytrt1c1hkta; 
Di§Siz mi bir insan, onu karde§leri yerdi! 
Fevza bU:tiin afak1m sann1~tl zeminin, · 
Salgmdt, bugiin §arkt ytkan tefrika derdi. 

(Safahat, VII. kitap, GOlgeler, 500) 
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Ve Btiytik Degi!?im : 

Rasulullah, dtinyanm o gtin H;m bilinen tic; k1t'asmm tam orta 
noktasmda ve bu sebeble k1sa zamanda c;evreye yay1lma imkam bulu
nan bir muhitte zuhur etti. Dunyanm Dogusunda veya Bat1s1hda, Ku
zeyinde veya Gtineyinde degil, tam merkeze en yakm olan bir bolgede 
dtinyaya geldi. Boylece her yere rahathkla yay1Ima imkam buldu, . 

Rasulullah, siyasi otoritenin en az etkili oldugu bir muhitte zu
hur etti. Eger c;ok gti<;lti devlet otoriteleri ile mticadele etmek duru
munda kalsayd1, Hz. isa gibi daha ba§langi<;ta agtr zulum ve i§kencelere 
ma'ruz kalabilirdi. Kald1 ki otorite bak1mmdan c;ok zay1f olan Arabis
tan'da bile fevkalade tehlikelere ma'ruz kalml§tlr. 

Yeralt1 ve yertisti.i kaynaklan itibanyla dunyanm en verimsiz bir 
n1Uhitinde zuhur etti. Boylece di.inyada hakim olan otoritelerin -do
garken- bask1s1 ile yi.iz yi.ize gelmekten uzak kalmas1 miimkun oldu. 
Yeralt1 ve yertisti.i zenginliklerinin olmamast dl!? g-i.ic;lerin ve ozellikle 
iki super guctin dikkatini ti?.erine <_;ek;11ekten ahkoydu. Oyle ki Bizans 
ve iran; ancak tehlike kendi saraylanm tehdid edecek duruma geldigi 
zaman i§in bnemini farkettiler . 

Arabistan tabii olarak bir fikir sisteminin yayllmasma elveri§li en 
sakin bir ortam idi. 

Rasulullah son derece ibtidai hayat siiren bir toplumda zuhur ett1. 
<;unkti bu toplum, her bak1mdari medenile~memi§ olmakla bakir bir 
durum arzediyordu. Bakir toplumlar; oturmu§ kurumlara sahip olma
diklan i<;ih, gelenekle§mi~ ve hatta kire~le§mi§ ilkelerden yoksun olur- . 
lar. Bu i.se onlara rahat hareket etme imkam saglar. Bu ytizden <;ok 
atak davranabilirler. Halbuki kurumla§ffil§ toplumlar, c;ok zor hareket 
etme kabiliyyetine sahiptirler. Bu sebeple h1zh at1llmlar da yapamazlar. 

Aynca bakir toplumlarda, refahm getirdigi g;ev§eklik bulunmaya
cagi ic:;in, her~eye kolayllkla katlamlabilir. Hatta insanlar seve seve 
kendilerini tehlikeye atabilirler. Nitekim Germenler Roma'lllan, Mogol
lar <;in'lileri bu sebeple maglub etmi§lerdir. Olum korkusu medeni top
lumlarda daha fazla gori.ilmektedir. Zira hayatm nimetlerinden yanir
lanma i.stegi; olur olmaz maceralara at1lmaya engel olmaktad1r. 

Buna kar§Ihk ticaret ile i§tigal, dunyanm terkedilmi§ bolgesinde 
ya§ayan bu insanlara, dunyada olup bitenlerden haberdax alma f1rsat1 
sagllyordu. 

Arabistan'm verimli hir alanda bulunmayi§l, Arap 1rkmm goc;ler 
ve sava§larla dejenere olmas1m onleyen onemli bir faktor olmu§tur. 
Eg·er Akdeniz kiytlan veya Anadolu gibi verimli topraklan olsayd1; diin
ya fatihlerinin gozii Arabistan'm i.izerinde olurdu ve bu da Arap insa
nmm degi~ik kanlarla kan§masr sonuc:unu dogururctu. 
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islam oncesi done.mde araplann biiyiik bir etkinlik gosterememi§ 
olmalan, onlann yeni sisteme uyum gostermeleri i~in en biiyiik sebep 
oldu. Bu insanlar kendilerinin diinyanm en iistiin, en zeki en se<;kin 
kavmi olduklanm iddia etmiyorlard1. Aynca gogiin veya giine§in c;o
cuklan olduklanm da soylemiyorlardl. Ama c;ok ilkel bir kabile taassu
bu ic;indeydiler. 

Hz. Muhammed gerek soyu-sopu, gerekse §ahsiyyeti itibanyla yeni 
bir sistemi yiiklenmeye en miisait ki§ilige sahibti. Okuma yazma bil
meyi§i, onun kafasmm olumsuz §artlanmalardan uzak olmas1m sagh
yordu. Kavminin ic;inde emin bir ki§i olarak, sozi.inde dogru olmas1; 
onun fikrinin benimsenmesinde onemli bir unsurdu. Ticari katilelere 
kat1lm1§ olmas1 da ana, c;evresindeki diinyaYI ve insanhg1 kendi vatan
da§lanna gore daha yakmdan tamma imkam saglami§tL 

Arap dili de islam risaletinin tebliginde onemli bir unsur te§kil 
ediyor. Zira kelime yap1s1, kahplan ve c;ekimi ile bu dilin yap1s1, evren
sel bir mesajm insanhga ula§masmda uygun bir vas1ta olabilecek du
rumdaydL Dilin yaptsmdan gelen bu zenginlik ve etkileyici hitabet ka
biliyyeti, islam'm anlat1lmasmda biiyiik bir gorev iistlenmi§tir. 

i§te Rasulullah boyle bir vasatta ve boyle bir ki§ilik ile islam'm 
mesaj1m getirdi. insanlan once kendi i\. di.inyalanna ve dH~ aleme yon
lendirerek dikkatleri hep varhklar alemine c;ekti. Gerc;ek ve her tiirlii 
sapkmhktan uzak tek bir Allah inanc1 ile insamn ba§ka §eylere ve 
varhklara kar§l durumunu saglamla§tlrdl. Boylece insanlar, kula kul 
olmaktan veya herhangi bir §eye, kendinden gec;ercesine baglanmak
tan kurtuluyorlardl. 

Biitiin insanlann e§itligini hayk1rarak. arap cemiyetinde hakim 
alan kabilecilik taassubunu y1kt1. Kavmi ve kabilesiyle oviinmeyi c;ok 
seven bu tapluluga, iistiinliigiin takvada aldugunu soyledi. Bir toplum 
yap1s1 ic;in gerekli alan biitiin 1slahat1 getirdi. 

Ezilen ziimreleri koleler, kadmlar, fakirler- ayaga kaldn;t}rak 
onlarm hakkml te'minat altma ald1. Kavmin liderligini yapml§ ve 
zulmii ile kotii tin salml§ ki§ileri, bu davram§lanndan ahkoydu.; Vaz
gec;meyenleri usland1rarak adaleti hakim k1ld1. 

Bolgenin dar sm1rlarm1 a&maml§ alan Arap insamna, evrenin tiim 
enginligini hedef alarak gosterdi. Boylece arttk bu insanlar ic;in yalmz 
Arabistan'a hakim olmak amac; degildi, tiim diinyada ui'lay1 kelima
tullah)) ic;in sava§maya ba§lad1lar . 

. Basit ve degersiz hedeflere degil, biitiin insanhga §amil hedeflere, 
dogru yoneltti anlan. Ve ooylece <;oliin dar smtrlarmm di&ma ta~ma
lanm sagladt. 
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Kat1 ve ilkel bir hayat ya§ayan bu topl1,1ma, metafizigin engin 
kap1lanm a(ftl. Mticerred ·· konulara ve ozellikle gayb alamna ~Ilma
lanm saglruh. Buna mukabil soyutlamalardan da uzak tutmayi ba§ardl. 

SICak iklimin genel karakt.eristigi olarak <;abuk k1zan ve sinirlerine 
hakim olmayan bu topluma, nefsine hakim olmay1 ve k1zgmllgm1 ak
hyla ve imamyla frEmlemeyi ogretti. 

0 gtine degin ktilttirtin <;etin ve zahmetli handikaplan i<;ine ·gir
memi§ olan bu toplumu, ktilti.ir ofaaliyeti i<;erisine <;ekti. Okuma yazma 
dahi bilmeyen insanlan, yalmz dtinyamn degil, goklerin meseleleriyle 
ugra§an topluluklar haline getirdi. 

0 gtine degin kabilesi ugruna, ailesi ugruna, hatta at1 ve devesi 
ugruna oltime giden insanlan, Allah'1 ve .akidesi ugrunda oltime gi- . 
den insanlar haline don'i.i§tiirdti. 

Bu ger<;egi <;ok iyi kavraml§ olan ilk mtisltimanlar, bunu her yerde 
rahathkla soyliiyorlardL Ni:tekim iran ordusunun karargahma bir el<;i 
olarak giden Reb'i ibn Amir bu ger<;egi §byle dile getiriyordu : 

((Bizi buralara Allah gonderdi. Allah'm diledigi kadanyla kul!an 
kullara kul olmaktan kurtanp Allah'a kul etmektir murad1m1z. Diinya
mn darllgmdan, dtinya v~ ahiretin bolluguna eri§tirmektir maksad1nnz. 
Dinlerin zulmtinden islam'm adaletine getirmektir istedigimiz.» (ibn 
Kesir, el""Bidaye ve'l-Nihaye'den naklen Nedvi, Mtisltimanlarm Gerile
mesiyle Diinya . Neier Kaybetti, 168). 

Keza Habe§l.stan'a giden mtisltimanlan, geri getirtmek i<;in Mek
ke'li m'ii§rikler tarafmdan Nec3.§i'ye gonderilen el<;iler, ((ey kral, _ i<;imiz
den birka<; budala gen<;, senin memleketine s1gmd!., onlar kendi kavim
lerinin dinini terketti, ama seninkini de kabul etmedi. Buna muka'bil 
sizce oldugu gibi, bizce de yeni bir din icad ettiler. Bu mtiltecilerin hata 
ve giinahlanm herkesten iyi bilen ebeveynleri, amcalan ve yakmlan ara,.. · 
smdaki en yiiksek §ahsiyetl~r onlann iadesini iSitemek i<;in bizi gbnder
diler.» derler. Bunun iizerine mtisliimanlar adma soz alah . Hz. Ca'fer 
§oyle der: <<Ey kral, dogrusu biz cahil idik putlara tapard1k, §ehveti
mizin esiri idik. Zay1flara · zulmeder ve <;irkin olan her §eyi i§lerdik. 
t~te bOyle bir zamanda !Allah aram1zdan bize -Rasuliinti gonderdi. Onun 
eminligini, namusunu, btitiin faziletlerini eskiden beri bilirdik. 0, bize 
ba§kasma fenahk yapmaktan ka<;mmay1,. bir olan Allah'tan ba§kasma 
tapmmamay~, namaz kllmayi, zekat vermeyi ve iyi . olan her §eyi yap
mayi ogretti. Bu, bizim hO§umuza gitti ve t~tbik etmeye ba§hyorduk, 
fakat hemen :ardmdan hem§ehrilerimiz bize zulmetmeye 'ba§ladllar ... )) 
(ibn Hi§am; es-Sire, 217-221). Nitekim Hz~ Peygamberin geldigi Slfa
larda Mekke'de toplam okuma yazma bilenlerin sayiSl 20 ki§iyi a§ml-
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yordu. (M. Hamidullah, islam Peygamberi, II, 69). Rasulullah, Bedir 
sava§mda esir du§enlerden fidye olarak ki§i ba§ma 4000 dirhem all
yordu. Buna mukabil Medine'li 10 ~ocuga okuma yazma ogretenleri 
'fidyesiz b1rakacagm1 bildiriyordu. (A.g.e. II, 75). 

insanlann genellikle en ~ok zorluklarla kar§Ila§tigi konular; all§
kanhklanm terketmeleridir. Bilhassa tiryakilik peyda eden ah§kan
hklan b1rakmak ~ok zordur. i§te Rasulullah bu alanda da e§ine ender 
rastlamr buyuk bir ba§an gosterdi. i~kinin oluk oluk aktlg1 Arap top
lumu, i~kiyi yasaklayan ayet-i kerime inince; istisnas1z Medine'li her
kes, bu vazge~ilmesi ~ok zor olan ah§kanhklanm b1rakarak, evlerinde 
depo ettikleri §araplan testi testi sokaklara dokmu§ler ve bir daha agiz
lanna i~ki koymami§lardlr. Nitekim ibn Cerir Taberi, bize bu konud? 
~arp1c1 bir ornek aktarmaktad1r : «Ebu Bureyde babasmdan nakleder 
ki; o, §oyle demi§ : Topluca oturmu§ i\!ki i<;iyorduk_ Bir sure i<;tikten 
sonra kalk1p Rasulullah'm yanma gittim, selam verip oturdum. Bu 
Sirada Maide suresindeki i~kiyi yasaklayan (90-91) ayetler nazi! ol
mu§tU. Hemen kalklp arkada§lanmm yanma geldim ve yeni gelen bu 
ayet-i kerime'yi okumaya ba§lad1m. «Artlk vazge9tiniz degil mi?)) cum
lesine geldigimde o esnada elinde i~ki kasesi bulunan arkada§lanm, ka
selerindeki i~kinin bir k1sm1ru i<;tiler bir k1smm1 doktiiler. Kadehler ust 
dudaklann altmda durakaldL Hemen henuz yutmam1§ olduklan kalan 
i<;ki artlklanm tiikurerek; vaz ge9tik ya Rab, dediler ve i<;ki i9meyi 
b1raktllar ... )) (ibn Cerir Taberi, Cami'iil-Beyan Fi Tefsir'il Kur'an, 
Maide suresi, 90-91. ayetlerin tefsiri. Aynca ibn Kesir, Turk9e 9ev. V. 
2448 - 2460). 

Rasulullah'm ger9ekle§tirdigi degi§imin boyutlanm gozler onune 
serecek sayfalar dolusu parlak numfmeler, islam tarihlerinde kaydedil
mektedir. Konumuza I§lk tutmas1 i<;:in yalmzca bu birka~ ornek ile 
yetiniyoruz. 

Rasulullah; o cahil, ilkel ve geli§memi§ toplumu 23 sene gibi ~ok 
klsa bir siire igerisinde egiterek, ~aglarmdaki en geli§mi§ medeni top
lumlarm seviyyesinin .iistiine ~Ikarrru§tlr. Tarihte varhk · gosterememi§ 
bu toplumu, 0 gunku iki super devlete ustiin gelecek dlizeye 9lkarml§tlr. 
Bunu ya§ayan ilk mfuilumanlar, bu ak11lan durdurucu harika kari?l
smda kendilerinden ge~iyor ve islam oncesi donemdeki hallerini, dii
§Unce ve davraru§lanm habrlad1k<_:a, giiliimseme ile kan§Ik bir utan~ 
duyuyorlard1. Bunun en parlak ornegi Hattab oglu Orner (r.a.) dir. 

Rasulullah'm en biiyiik mucizelerinden birisi olan bu e§siz degi§i
mi saglayan gii<;: kaynag1 neydi? Verilecek biricik cevab onun getirmi~ 
oldugu Kur'an'm ortaya <;Ikard1g1 diinya goru§iidiir. Bu dunya gorii§u 
o insanlan, <;oliin ufuklarmdan kainatm enginliklerine a<;IVermi§ti. 
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. 
Kur'ani dtinya gorti~tintin ortaya koydugu dtiqtince sistemi sayesinctc '1 
gerc;ekle§tlrilmi§ti bu anlatllmas1 gilc; clegi~im. 

Peygamberin 1ashab1 bu degi§tmin ne demek oldugunu; bizzat ya-
~ac:hklan cahiliyyet hayatl ile jslam hayatmi kar~lla.::itirarak biliyor ve 
Allah Rasultintin kendileri ic;in ne kadar degerli ve o nisbette de mer
hamet ve §efkat ntim(mesi oldugunu ikrar ediyorlardr. (Bekir Karhga, 
isla.m Dti§tincesine Giri§. Bas1imamt~ Ders Notlan, 1 - 19). 
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